УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 04.07.2015р.

м.Яремче

№ 245 -14/2017

Про виконання рішень міської
ради про депутатські запити

Відповідно до частини 7,8 ст.49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.31,32 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» міська рада вирішила:
1.Інформацію про хід виконання рішень міської ради про депутатські
запити взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення міської ради: від 15.01.2016. № 66-3/2016
«Про депутатський запит Ю.Карпіна»; від 15.01.2016. № 68-3/2016 «Про
депутатський запит Р.Косила»; від 11.02.16р. № 84-5/2016 «Про депутатський
запит П.Куртяка»; від 14.04.2016р. № 107-6/2016 «Про депутатський запит
О.Ільчук»; від 14.04.2016р. № 109-6/2016 «Про депутатський запит Ю.Карпіна»;
від 14.04.2016р. № 112-6/2016 «Про депутатський запит М.Ланіної» ;
від 14.04.2016р. № 113-6/2016 «Про депутатський запит В.Павлюка»;
від 23.02.2017 №201-11/2017 «Про депутатський запит Д.Дедерчука та
Ю.Карпіна»; від 14.04.2016р. № 110-6/2016 «Про депутатський запит
О.Гуменюка»
3. Звернути увагу установам, організаціям, підприємствам, в яких
знаходяться на контролі рішення про депутатські запити, на забезпечення
неухильного виконання відповідних рішень міської ради.
Міський голова

Василь Онутчак

Інформація
про хід виконання рішень міської ради про депутатські запити
З початку 2016 року міською радою прийнято 18 рішень за запитами
депутатів (4 запити на 3-й сесії, 2-на 5-ій, 11-на 6-ій, 1- на 11-й).
18 рішень за запитами депутатів надіслано для розгляду виконавцям.
За результатами розгляду порушених у депутатських запитах питань знято
з контролю 9 запитів.
№
пп
1
1

Дата,
№ сесії
2
15.01.2016.
№ 663/2016

2

15.01.2016. Депутатський запит
№ 67Р.Косила щодо ремонту
3/2016
залізничного переїзду в
м.Яремче
15.01.2016. Депутатський запит
№ 68Р.Косила щодо
3/2016
прочищення ливневої
каналізації на дорозі
державного значення

3

4

5

6

Короткий зміст
звернення
3
Депутатський запит
Ю.Карпіна про
вирішення питання
щодо віднесення
об»здної дороги в
м.Яремче до доріг
Державного значення

Кому надіслано
для виконання
4
відділу
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства
міськвиконкому
відділу ЖКГ
(Ю.Сіщук)

Інформація про хід виконання
5
Згідно повідомлення Служби
автодоріг - процес передачі дороги
потребує погодження Укравтодору,
Мінфіну, Фонду держмайна та ін. і
здійснюється за рішенням КМУ

Приміт
ка
6
виконан
о

Згідно повідомлення відділу ЖКГ –
кошти на дані роботи в 2017 році не
передбачені

Не
виконан
о

відділу
виконано
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства
міськвиконкому
15.01.2016. Депутатський запит
КНПП
№ 69Ю.Карпіна про надання (В.Слободян) та
3/2016
інформації щодо
селищному голові
продовження
М.Йосипчуку .
будівництва
гідроелектростанції на
території КНПП (10км.)
у смт. Ворохті
11.02.16р
Депутатський запит
Яремчанській
Згідно повідомлення ЦМЛ на даний
№ 84П.Куртяка про
центральній
час (скорочення кадрів та
5/2016
вирішення питання
міській лікарні
оптимізація) питання відкриття
щодо відкриття в
діагностичного центру несвоєчасне
Яремчанській ЦМЛ
відділу «Нефрологія та
гемодіаліз» та
придбання апарату
гемодіалізу м.Яремче
11.02.16р
Депутатський запит
відділу
Згідно повідомлення Служби
№ 85П.Куртяка, про
містобудування, автодоріг- ДП «Облавтодор»
5/2015
вирішення питання
архітектури,
зобов»язано поновити розмітки та

виконан
о

виконан
о

7

8

9

щодо встановлення
зупиночних пунктів та
дорожніх знаків,
нанесення розміток на
дорозі державного
значення в м.Яремче
14.04.2016. Депутатський запит
№ 107О.Ільчук щодо
6/2016
безперебійного
постачання
електроенергії в
с.Вороненко
Яблуницької сільської
ради
14.04.2016. Депутатський запит
№ 108Ю.Карпіна щодо
6/2016
консервації
газосховища по
вул.Миру в
смт.Ворохта
14.04.2016. Депутатський запит
№ 109запит Ю.Карпіна, щодо
6/2016
впорядкування
каналізаційних та
ливневих люків на
території м.Яремче та
населених пунктів

10

14.04.2016. Депутатський запит
№ 110О.Гуменюка щодо
6/2016
вивчення питання
сплати орендної плати
за використання
земельних ділянок, на
яких розміщені
комунікації

11

14.04.2016.
№ 1116/2016

12

14.04.2016.
№ 1126/2016

Депутатський запит
І.Коренюка, щодо
перегляду санітарних
норм в сторону
зменшення в гірських
населених пунктах
щодо кладовищ з 300
до 150 метрів
Депутатський запит
М.Ланіної, щодо
створення комісій по
безкоштовному
харчуванню учнів в
ЗОШ та щодо
вивчення питання
альтернативного
опалення в ЗОШ
Яремчанчської м/р

будівництва та
житловокомунального
господарства
міськвиконкому

встановити знаки

філії ПАТ
«Прикарпаттяоб
ленерго»
«Яремчанський
РЕМ»

Згідно повідомлення філії ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
«Яремчанський РЕМ» постачання
електроенергії жителям
с.Вороненко було відновлено

відділу ЖКГ
(Ю.Сіщук)

відділу ЖКГ
(Ю.Сіщук)

відділам
міськвиконкому
- земельних
ресурсів та
юридичному

Відділам
міськвиконкому
- земельних
ресурсів та
юридичному

секретарю
міської ради
(В.Губарчуку)
та та відділу
ЖКГ
(Ю.Сіщук)

Згідно повідомлення РГК
«Іванофранківськгаз»та «Іванофранківськ-пропан» - ємності для
зберігання газу не є власністю і не
перебувають на балансі
підприємств
14.04.2016. рішенням міської ради
№ 106-6/2016 створено комісію з
даного питання

Згідно повідомлення відділу
земельних ресурсів виконкому - в
м. Яремче укладено тимчасові
угоди про використання земельних
ділянок: - ПАТ
«Прикарпаттяобленерго;
- ПАТ «Івано-Франківськгаз

виконан
о

виконан
о

виконан
о

Згідно повідомлення юридичного
відділу-міськвиконком звернувся до
КМУ щодо необхідності внести
зміни до чинних нормативноправових актів, щоб унеможливити
порушення чинного законодавства
та Європейської Конвенції.
Відповіді не отримали
14.04.2016. рішенням міської ради
виконан
№ 106-6/2016 створено комісію з
о
даного питання

13

14.04.2016.
№ 1136/2016

14

14.04.2016.
№ 1146/2016

15

14.04.2016.
№ 1156/2016

16

14.04.2016.
№ 1166/2016

17

14.04.2016.
№ 1176/2016

18

23.02.2017
№20111/2017

Депутатський запит
В.Павлюка, щодо
створення комісій по
обстеженню дороги на
вул. М.Грушевського
Депутатський запит
Р.Косила щодо
огородження
контейнерів для сміття
по вул. Ковпака біля
буд.№20 та на новому
цвинтарі
Депутатський запит
Р.Косила щодо
влаштування
належного
благоустрою прилеглої
території до
павільйону по вул.
Свободи,238 (ПП
Німчук Н.)
Депутатський запит
О.Кухарук щодо
освітлення
вул.Б.Хмельницького в
м.Яремче
Депутатський запит
В.Попадюка, щодо
ремонту залізничного
мосту в смт.Ворохта,
Депутатський запит
Д.Дедерчука та
Ю.Карпіна щодо
розчищення доріг
місцевого значення та
створення «Гарячої
лінії» на базі міського
комунального
підприємства

секретарю
міської ради
(В.Губарчуку)
та відділу ЖКГ
(Ю.Сіщук)
комунальному
підприємству
«Благоустрій»

Згідно повідомлення відділу ЖКГспільно з депутатом В.Павлюком
проведено обстеження вказаної
ділянки дороги та при наявності
коштів буде зроблено ремонт
Згідно повідомлення КП
«Благоустрій» - в зв»язку з
відсутністю коштів КП не може
обгороди сміттєві контейнери

виконан
о

відділам
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства ,
економіки та
промисловості
МКП
(Д.Холява)

Не виконано

Не виконано

Згідно повідомлення МКП освітлення вул.Б.Хмельницького
буде зроблено протягом 2017 року

Не виконано

відділу ЖКГ
(Ю.Сіщук)

Згідно повідомлення дистанції колії
з штучних споруд дані роботи
будуть виконані при наданні
автовишки
Згідно повідомлення відділу ЖКГ:
при МКП на базі № 22354 створено
«Гарячу лінію» та рекомендовано
с/радам аналогічну «Гарячу лінію»

відділу
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства
міськвиконкому

Начальник організаційного відділу міськвиконкому

Не
виконано

виконан
о

Ганна Баб»як

