Яремчанська міська рада Івано - Франківської області

сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
першого засідання двадцять другої сесії
від 24 травня 2018 року
Розпочато об 11.00 год
Закінчено о 12.20 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 21 осіб ( список додається)
- Із депутатського корпусу відсутні: М.Бойко, Д.Дедерчук, І.Коренюк,
Р.Косило, А.Стельмащук
- запрошені на сесію (список додається)
Сесію вів: Володимир Губарчук, секретар міської ради, який запропонував
затвердити порядок денний першого засідання 22 сесії
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0.
Сесія затвердила порядок денний :
1.Про розгляд земельних питань

Доповідає:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
2. Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від 08.11.2016р. №
147-9/2016 «Про затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз
в Яремчанському регіоні на 2017 – 2020 роки»
Доповідає: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
3. Про роботу Територіального Центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Яремче
Доповідає: Т.Яківчук, директор територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м.Яремче
4. Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
5. Про внесення змін до рішень міської ради від 04.07.2017 року № 238-4/2017
та 27.04.2017року № 208-13/2017
Доповідає: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
6. Про звільнення від орендної плати за комунальне майно
Доповідає: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні
будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету
Доповідає: Ю.Сіщук, начальник відділу
містобудування, архітектури, будівництва та

житлово-комунального господарства
міськвиконкому
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.07.2017р.№239-14/2017
«Про регіональну цільову Програму «Духовне життя» на 2017-2022 роки»
Доповідає: О.Кухарук, начальника відділу
культури міськвиконкому
9. Про хід виконання рішення міської ради від 08.11.2016 р. № 148-9/2016
«Про затвердження «Міської комплексної програми соціального захисту
населення Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки»
Доповідає: О.Торованин, начальник управління
праці та соціального захисту населення
міськвиконкому
10. Про програму зайнятості населення м.Яремче на період до 2020 року
Доповідає: О.Торованин, начальник управління
праці та соціального захисту населення
міськвиконкому
11. Про призначення на посаду Директора комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
Доповідає: І.Онутчак, начальник управління освіти
міськвиконкому
12. Про виконання рішень міської ради про депутатські запити
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
1.Слухали: Про розгляд земельних питань.
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили: Володимир Губарчук, секретар міської ради, запропонував
прийняти проект рішення за основу
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
п.1.10 (Панько Д.П.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення
Голосували: за20 осіб, проти-0, утримались-1
п.1.11 (Панько П.Д.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення
Голосували: за20 осіб, проти-0, утримались-1
п. 1.12 (Панько О.М.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення
Голосували: за20 осіб, проти-0, утримались-1
-п. 1.13 Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою (Озорович В.М.)
Голосували: за13 осіб, проти-0, утримались-8
- п.1.14 (Турчиняк О.В.) – відмовити за пропозицією депутатів
Голосували: за -18 осіб, проти-0, утримались-3
- п. 1.15 (Красьоха Я.В.) – відмовити, в зв’язку із недотри-манням вимог п.6
ст.118 Земельного кодексу України
Голосували: за -21 осіб, проти-0, утримались-0
- п. 1.16 Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою (Рушінець Б.І.)
Голосували: за-17 осіб, проти-0, утримались-4
Внести в проект рішення п. 5.2 затвердити акт узгодження та встановлення межі
земельної ділянки Рушінець Богдану Ігоровичу, жителю м. Яремче, вул.
Свободи, 214/23, складений депутатами міської ради Німчук М.М., Павлюк

В.С., Ланіна М.В., Коренюк І.М. від 16.05.2018 р. про те, що межа земельної
ділянки площею 0.0221 га по вул. Підскельна не мінялась (по межі від Г до Д
згідно земельно-кадастрового плану).
Голосували: за -17 осіб, проти-0, утримались-4
- п.1.21(Дворнікова М.П.) - відмовити, в зв’язку із недот-риманням вимог п.6
ст.118 Земельного кодексу України
Голосували: за-20 осіб, проти-0 , утримались-1
- п. 1.24 (Попович В.Ю.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального
вивчення
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-1
- п. 1.24 (Попович В.Ю.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального
вивчення
Голосували: за осіб, проти-0, утримались- п.1.26 (Соловка Т.В.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального
вивчення;
Голосували: за-21 осіб, проти-0 , утримались-0
- п. 1.29 (Погребняк С.Я.) – відкласти, в зв’язку із необхідністю детального
вивчення
Голосували: за-20 осіб, проти-0 , утримались-1
- п. 1.30 (Яворський Р.В.) – відмовити, земельна ділянка належить до смуги
відводу Львівської залізниці;
Внести в проект рішення п. 13 -Надати дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
орієнтовною площею 0.0400 га із цільовим призначенням: землі загального
користування (землі будь-якої категорії, які використовуються, як майдани,
вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також
інші землі) по вул. Шептицького, Яремчанській міській раді, юридична адреса:
м. Яремче, вул. Свободи, 266.
Голосували: за-20 осіб, проти-0 , утримались-1
- п. 1.33 (Німчук В.В.) - відкласти, в зв’язку із необхідністю детального
вивчення;
Голосували: за-20 осіб, проти-0 , утримались-1
- п. 2.21 (Гнатишин І.І.) – надати в оренду терміном на 3 роки. При умові
забезпечення вільного доступу громадян до відпочинкової території біля р. Прут
Голосували: за-21 осіб, проти-0 , утримались-0
- п. 6.1. (Тимофій О.І.) – поновити термін дії договору оренди на 10 років;
Голосували: за -21 осіб, проти-0 , утримались-0
- п. 6.2, п. 6.3. (Костюк М.С.) – поновити термін дії договору оренди на 10 років
Голосували: за- 21 осіб, проти-0 , утримались-0
- п. 6.4. (ДП «Реванш») – відмовити, в зв’язку із закінченням терміну дії
договору оренди
Голосували: за-19 осіб, проти-0 , утримались-2
- п. 7.1. (Гайдук Б.З.) – надати в оренду терміном на 3 роки. Привести в
належний стан земельну ділянку
Голосували: за-21 осіб, проти-0 , утримались-0
п. 7.2. (Філяк В.Д.) надати в оренду терміном на 10 років
Голосували: за -21 осіб, проти-0 , утримались-0

п. 8 (Швець О.Ю.) – відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення.
Швець О.Ю. уточнити площу земельної ділянки.
Голосували: за-21 осіб, проти-0 , утримались-0
- п.11.1. Внести зміни.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0.0403
га із цільовим призначенням: землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари,
водні об’єкти загального користування, а також інші землі) по вул. Кам’янка,
Яремчанській міській раді, юридична адреса: м. Яремче, вул. Свободи, 266.
Голосували: за21 осіб, проти-0 , утримались-0
п.12.1 (Вірстюк Н.М.) надати в оренду терміном на 5років
Голосували: за-21 осіб, проти-0 , утримались-0
Виступили: А.Баюрак- в зв»язку з конфліктом інтересів за пункт 2,26
голосувати не буду;
-В.Галайко- в зв»язку з конфліктом інтересів за пункт 1,30 голосувати не буду;
-М.Семенишин- в зв»язку з конфліктом інтересів за пункт 4,8 голосувати не
буду;
Голосували: за проект в «цілому» за-21 осіб, проти-0 , утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №342-22/2018 додається)
2. Слухали: Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від
08.11.2016р. № 147-9/2016 «Про затвердження Програми протидії захворюванню
на туберкульоз в Яремчанському регіоні на 2017 – 2020 роки»
Доповідала: Г.Мацюк,заступник головного
лікаря ЦМЛ
Голосували: за21 осіб, проти-0, утримались- 0
Вирішили: (рішення міської ради №343-22/2018 додається)
3. Слухали Про роботу Територіального Центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) м. Яремче
Доповідала: Т.Яківчук, директор
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
м.Яремче
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №344-22/2018 додається)
4. Слухали: Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік
Доповідала: Г.Бойчук, начальник
фінансового управління міськвиконкому
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №345-22/2018 додається)
5. Слухали Про внесення змін до рішень міської ради від 04.07.2017 року №
238-4/2017 та 27.04.2017року № 208-13/2017
Доповідала: О.Малецька, в.о.начальника відділу

економічного розвитку міськвиконкому, яка
довела до відома присутніх про доповнення проекту рішення п.3
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №346-22/2018 додається)
6. Слухали: Про звільнення від орендної плати за комунальне майно
Доповідала: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 347 /2018 додається)
Слухали: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету
Доповідав: Ю.Сіщук, начальник відділу
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
міськвиконкому
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались- 0
Вирішили: (рішення міської ради №348/2018 додається)
8. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 04.07.2017р.№23914/2017 «Про регіональну цільову Програму «Духовне життя» на 2017-2022
роки»
Доповідала: О.Кухарук, начальника відділу
культури міськвиконкому
Голосували: за-21 осіб, проти-0, утримались- 0
Вирішили: (рішення міської ради №349-22/2018 додається)
9. Слухали: Про хід виконання рішення міської ради від 08.11.2016 р. № 1489/2016 «Про затвердження «Міської комплексної програми соціального
захисту населення Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки»
Доповідала: М.Григораш,заступник начальника
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №350-22/2018 додається)
10. Слухали: Про програму зайнятості населення м.Яремче на період до 2020
року
Доповідала: М.Григораш,заступник начальника
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №351-22/2018 додається)

11. Слухали: Про призначення на посаду Директора комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області
Доповідав: І.Онутчак, начальник управління освіти
міськвиконкому
Голосували: за- 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №352-22/2018 додається)
12. Слухали: Про виконання рішень міської ради про депутатські запити
Доповідав: В.Губарчук, секретар міської ради
Голосували: за-15 осіб, проти-0, утримались-6
Вирішили: (рішення міської ради №353-22/2018 додається)
Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Протокол вела
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

