Яремчанська міська рада Івано - Франківської області
сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
двадцять сьомої сесії
від 24 січня 2019 року
Розпочато об 11.20 год
Закінчено в 12.30 год.
Брали участь :
-депутати міської ради – 20 осіб (список додається)
- Із депутатського корпусу відсутні: В.Галайко, О.Гуменюк, Д.Дедерчук,
О.Ільчук, І.Коренюк, Л.Могилевич
Сесію вів: Володимир Губарчук, секретар міської ради, який запропонував
затвердити порядок денний 27 сесії.
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0.
Сесія затвердила порядок денний :
1. Про затвердження в новій редакції Положення про порядок обчислення і
сплати туристичного збору
Доповідає: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
2. Про звільнення від орендної плати за комунальне майно
Доповідає: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
3. Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського
бюджету
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
4. Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної програми
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру та підвищення рівня готовності оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Яремчанської міської ради до дій за призначенням на
2016-2020 роки
Доповідає: В.Федорчук, начальник Яремчанського
міського відділу Управління ДСНС в ІваноФранківській області
5. Про участь міста Яремче в ініціативі Європейського Союзу «Мери за
економічне зростання» («Mayors for Economic Growth», M4EG)
Доповідає: О.Греджук, головний спеціаліст
відділу інвестиційної політики міськвиконкому
Різне

1.Слухали: Про затвердження в новій редакції Положення про порядок
обчислення і сплати туристичного збору
Доповідала: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №429-27/2019 додається)
2. Слухали:Про звільнення від орендної плати за комунальне майно
Доповідала: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
-Звільнити на 2019 рік комунальне підприємство «Яремчанська центральна
аптека № 56» від плати за оренду нежитлового приміщення загальною
площею 21,0 м2 (аптечний пункт) будівлі Яремчанської центральної міської
лікарні, за адресою: м.Яремче, вул.Довбуша, 5.
Голосували: за 1- осіб, проти-15, утримались-4
-Звільнити на 2019 рік Яремчанське підприємство по забезпеченню тепловою
енергією (М.Менделюк) від сплати за оренду
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0
-Володимир Губарчук – голосуємо за прийняття рішення в цілому
Голосували: за 18- осіб, проти-1, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради №430-27/2019 додається)
3. Слухали:Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Виступили: Р.Косила, депутат міської ради, який вніс пропозицію
доповнити проект рішення 53 000 (П’ятдесят три тисячі) гривень на придбання
лотків та матеріалів для влаштування системи водовідведення по вул.
Б.Хмельницького, Пушкіна.
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0
-Володимир Губарчук – голосуємо за прийняття рішення в цілому
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради №431-27/2019 додається)
4. Слухали: Про внесення змін до Комплексної цільової соціальної програми
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру та підвищення рівня готовності оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Яремчанської міської ради до дій за призначенням на
2016-2020 роки
Доповідав:Ю.Часовщиков, заступник начальник
Яремчанського міського відділу Управління ДСНС
в Івано-Франківській області
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №432-27/2019 додається)
5. Слухали: Про участь міста Яремче в ініціативі Європейського Союзу
«Мери за економічне зростання» («Mayors for Economic Growth», M4EG)
Доповідала: О.Греджук, головний спеціаліст
відділу інвестиційної політики міськвиконкому

Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №433-27/2019 додається)
Різне
Слухали: Ю.Карпін, депутата міської ради, який підняв питання щодо
встановлення знаків та освітлення дороги в районі «Зеленого гаю»
Вирішили: доручити першому заступнику міського голови, Т.Клим»юку
та МКП (Д.Холява) вирішити дане питання
Слухали: М.Німчука, депутата міської ради, який звернув увагу на те, що у
м-ні Дора МКП не чистить тротуари від снігу
Вирішили: доручити МКП (Д.Холява) вирішити дане питання
Слухали: М.Ланіну, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
закриття ЗОШ №1 в м.Яремче на карантин
Вирішили: доручити керуючому справами міськвиконкому, О.Шимку та
начальнику управління освіти І.Онутчаку вирішити дане питання.

Секретар міської ради
Вела протокол
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Володимир Губарчук

Ганна Баб»як

