Яремчанська міська рада Івано-франківської області
сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
двадцять дев»ятої позачергової сесії
від 3 травня 2019 року
Розпочато о 12.45 год
Закінчено о 13.20 хв.
Брали участь : депутати міської ради – 15 осіб (список додається)
із складу депутатського корпусу міської ради відсутні: Г.Будзуляк,
О.Гуменюк, Д.Дедерчук, О.Ільчук, М.Климпуш, І.Коренюк, П.Куртяк,
Л.Могилевич, В.Попадюк, Ю.Стефурак , Н.Яремчук.
Сесію вів міський голова Василь Онутчак , який запропонував затвердити
порядок денний 29 сесії.
Голосували: за 16- осіб, проти-0, утримались-0.
Сесія затвердила порядок денний:
1.Про внесення змін до міського бюджету м.Яремче на 2019 рік та
перерозподіл коштів
2. Про Програму охорони довкілля ,раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Яремчанської
міської ради на період 2019-2023 років
1.Слухали: Про внесення змін до міського бюджету м.Яремче на 2019 рік та
перерозподіл коштів
Доповідала: Г.Кіщук заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
-В.Онутчак , пропоную проголосувати за основу проекту рішення
Голосували: за 16- осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: В.Галайко, Г.Мацюк, депутати міської ради, які запропонували
відкласти пункт про виділення 84500 грн. для розроблення плану території в
районі вулиць Свободи, івасюка та Курортна.
Голосували: за – 16, утримались -0, проти – 0
Виступили: М.Німчук, депутат міської ради, який запропонував внести в
проект рішення про надання допомоги на лікування Панчаку Івану Михайловичу в сумі
25 000 гривень.
Голосували: за – 16, утримались -0, проти – 0
-В.Онутчак , пропоную проголосувати за проект рішення в цілому
Голосували: за –16 , утримались -0, проти – 0
Вирішили: (рішення міської ради № 456-29/2019 додається)

2.Слухали: Про Програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на період 2019-2023 років
Доповідав: Ю.Сіщук, начальник відділу
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
міськвиконкому
Голосували: за – 16, утримались -0, проти – 0
Вирішили: (рішення міської ради № 457-29/2019 додається)

Міський голова

Василь Онутчак

Вела протокол
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

