УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
Двадцять перша сесія

РІШЕННЯ
від 29.03.2018р.

м.Яремче

№ 341-21/2018

Про депутатський
запит П.Куртяка

Відповідно до частини 7.8 ст.49 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст.2 1, 22 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад"

міська рада вирішила:

1.Депутатський запит П.Куртяка (додається) надіслати КНПП,
ДП«Ворохтянське лісове господарство», ДП«Делятинське лісове
господарство».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим»юка.

Міський голова

Василь Онутчак

Директору Карпатського
національного природного парку
Слободяну В.Я.
Директору Державного підприємства
«Делятинське лісове господарство»
Поповичу М.В.
Директору Державного підприємства
«Ворохтянське лісове господарство»
Мельнику Д.Н.
ДЕПУТАТСЬКИЙ запит
До мене, як депутата Яремчанської міської ради, неодноразово зверталися
учасники АТО, які проживають на території міста Яремче та населених пунктів
Яремчанської міської ради щодо вирішення питання про придбання ними
лісопродукції за ціною її собівартості.
За словами заявників, надані державою пільги та виплати не
забезпечують в повному обсязі матеріальні потреби учасників АТО, зокрема,
учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих учасників
бойових дій.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», прошу:
1. Вирішити питання про придбання лісопродукції за собівартістю
учасниками АТО у Карпатському національному природному парку,
Державному підприємстві «Делятинське лісове господарство», Державному
підприємстві «Ворохтянське лісове господарство» щорічно одноразово по
кожному виду в наступних об’ємах:
- 10 м3 - будівельний ліс;
- 10 м3 - дрова технологічні хвойні;
- 8 м3 - дрова паливні хвойні та твердолистяні.
2. Право на придбання лісопродукції за собівартістю поширюється на
учасників АТО, зокрема: учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей
загиблих учасників бойових дій, які зареєстровані або проживають на території
міста Яремче або населених пунктів Яремчанської міської ради, учасників
бойових дій, інвалідів війни, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, осіб з інвалідністю
до 18 років, багатодітні сім’ї, учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
З повагою,
депутат Яремчанської міської ради

Петро Куртяк

