Яремчанська міська рада Івано-франківської області
сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
третього засідання двадцять другої сесії
від 23 серпня 2018 року
Розпочато о 10.35 год.
Закінчено об 11.05 год.
Брали участь :
 депутати міської ради – 22 осіб (список додається)
із складу депутатського корпусу міської ради відсутні: В.Галайко, О.Гуменюк,
Л.Могилевич, В.Попадюк,
Сесію вів міський голова Василь Онутчак, який запропонував затвердити
порядок денний третього засідання 22 сесії
Голосували: за –23 , проти – 0; утримались-0
Сесія затвердила порядок денний:
1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
3. Про передачу майна з балансу Яремчанської центральної міської лікарні на
баланс комунального некомерційного підприємства «Яремчанський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Яремчанської міської ради ІваноФранківської області
Доповідає: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
4. Про внесення змін до рішення № 596-32/2015 від 30.07.2015 року «Про
затвердження нової редакції Статуту Яремчанської центральної міської
лікарні»
Доповідає: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
5. Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у
загальноосвітніх навчальних закладах
Доповідає: І.Онутчак, начальник управління
освіти міськвиконкому
6. Про звернення міської ради
Доповідає: Ю.Сіщук, начальник відділу
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
міськвиконкому
Різне

1.Слухали: Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року
Доповідала: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
Голосували: за –21 , проти – 0, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради № 361-22/2018 додається)
2. Слухали:Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
Доповідала: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
Голосували: за – 23, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 362-22/2018 додається)
3. Слухали: Про передачу майна з балансу Яремчанської центральної міської
лікарні на баланс комунального некомерційного підприємства «Яремчанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Яремчанської міської ради ІваноФранківської області
Доповідала: Г.Мацюк, заступник головного
лікаря ЦМЛ
Голосували: за – 22, проти – 0, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради № 363-22/2018 додається)
4. Слухали:Про внесення змін до рішення № 596-32/2015 від 30.07.2015 року
«Про затвердження нової редакції Статуту Яремчанської центральної міської
лікарні»
Доповідала: Г.Мацюк, заступник головного
лікаря ЦМЛ
Голосували: за – 23, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 364-22/2018 додається)
5. Слухали:Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових
категорій у загальноосвітніх навчальних закладах
Доповідає: Д.Федюк, головний спеціаліст
управління освіти міськвиконкому
Виступили: М. Бойко, Н.Яремчук, депутати міської ради, запропонували
доповнити дане рішення пунктом – здійснювати нагляд за якістю харчування.
Голосували: за – 23, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 365-22/2018 додається)
6. Слухали: Про звернення міської ради
Доповідав:В.Чобан, головний спеціаліст відділу
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
міськвиконкому
Голосували: за – 21, проти – 0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради № 366-22/2018 додається)
Різне
Слухали: Р.Косила, депутата міської ради, який запропонував створити
робочу групу щодо облаштування дороги вздовж колії від з.д. переїзду від
вул.Ковпака до вул.Пушкіна.

Вирішили: Першому заступнику міського голови Т.Клим»юку до 30.09.2018
року створити робочу групу для вирішення даного питання.
Слухали: Ю.Карпіна, депутата міської ради, який запропонував винести на
наступну сесію питання щодо введення посади спеціаліста архбудконтролю
Вирішили: Першому заступнику міського голови Т.Клим»юку та керуючому
справами міськвиконкому підготувати інформацію з даного питання.
Слухали:А.Баюрака, депутата міської ради, який вніс пропозицію створити
інформаційний стенд міста.
Вирішили: відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) та відділу туризму та
зовнішніх зв»язків міськвиконкому (Н.Блага) вивчити дане питання.
Міський голова

Василь Онутчак

Вела протокол
начальник організаційного
відділу виконкому

Ганна Баб»як

