Яремчанська міська рада Івано - Франківської області
сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
Другого засідання тридцятої сесії
від 30 травня 2019 року
Розпочато об 10.20 год
Закінчено в 12.45 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 17 осіб (список додається)
- Із депутатського корпусу відсутні: В.Галайко, О.Гуменюк, Д.Дедерчук,
І.Коренюк, П.Куртяк, М.Ланіна, Л.Могилевич, В.Попадюк, Ю.Стефурак
Сесію вів: Володимир Губарчук, секретар міської ради, який запропонував
затвердити порядок денний другого засідання 30 сесії.
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0.
Сесія затвердила порядок денний:
1.Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року
Доповідає: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
2. Про внесення змін до міського бюджету м. Яремче на 2019 рік та
перерозподіл коштів
Доповідає: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
3. Про програму удосконалення роботи управління Державної казначейської
служби України у м.Яремчі та комп»стерно-інформаційного забезпечення
обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками на 2019-2021
роки
Доповідає: М.Мотрук , начальник управління
Державної казначейської служби України у м.Яремче
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2017р. №282-18/2017
«Про затвердження в новій редакції «Міської комплексної програми
соціального захисту населення Яремчанської міської ради на 2018-2020 роки»
Доповідає: О.Торованин, начальник управління
праці та соціального захисту населення
міськвиконкому
5. Про затвердження списку присяжних для Яремчанського міського суду
Доповідає: Р.Сіреньок, в.о. начальника
юридичного відділу міськвиконкому

6. Про введення додаткових посад в штатний розпис Яремчанської дитячоюнацької спортивної школи.
Доповідає:І.Онутчак,начальник управління
освіти міськвиконкому
Різне
1. Слухали: Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року
Доповідала: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
В.Губарчук, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №464-30/2019 додається)
2. Слухали: Про внесення змін до міського бюджету м. Яремче на 2019 рік
та перерозподіл коштів
Доповідала: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
-В.Губарчук , пропоную проголосувати за основу проекту рішення
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: М.Семенишин, депутат міської ради, яка запропонувала за п.9.12
голосувати окремо
-В.Губарчук , пропоную проголосувати за пропозицію М.Семенишин яка
запропонувала за п.9.12 голосувати окремо
Голосували: за 6- осіб, проти-2, утримались-9
В.Губарчук, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 16- осіб, проти-0, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради №465-30/2019 додається)
3. Слухали: Про програму удосконалення роботи управління Державної
казначейської служби України у м.Яремчі та комп»стерно-інформаційного
забезпечення обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками на
2019-2021 роки
Доповідав: В.Губарчук, секретар міської ради
В.Губарчук, пропоную проголосувати за проект рішення в цілому
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №466-30/2019 додається)
4. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2017р.
№282-18/2017 «Про затвердження в новій редакції «Міської комплексної
програми соціального захисту населення Яремчанської міської ради на 20182020 роки»
Доповідала: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
В.Губарчук, пропоную проголосувати за проект рішення в цілому
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №467-30/2019 додається)
5. Слухали: Про затвердження списку присяжних для Яремчанського
міського суду

Доповідав: С.Багацький, головний спеціаліст
юридичного відділу міськвиконкому
-В.Губарчук, пропоную проголосувати за основу
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
-В.Губарчук, ставлю на голосування список присяжних в першому варіанті
Виступили: А.Андрухович, М.Бойко, М.Семенишин, депутати міської ради, в
зв»язку з конфліктом інтересів участь в голосуванні не брали
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Адреса проживання

Андрухович
Андрій
Дмитрович
Бойко
Михайло
Васильович
Зінов’єв
Іван
Миколайович
Коренюк
Іван
Михайлович
Липко Ігор Йосипович

с. Микуличин,
вул. Шевченка, 47
м. Яремче,
вул. Кам’янка, 29А.
смт. Ворохта,
вул. Д. Галицького, 134, кв. 17
с. Татарів,
вул. Шевченка
с. Татарів ,
вул. Шевченка
м. Яремче,
вул. Галицька, 32, кв.2
м. Яремче,
вул. Свободи, 265, кв. 12
с. Яблуниця,
вул. Середній
м. Яремче,
вул. Шептицького, 14
с. Поляниця,
уч. Стоїщі

Мельник
Іванівна
Мішуровська
Вікторівна
Остап’юк
Іванівна
Семенишин
Василівна
Тимофій
Богданович

Оксана
Інна
Наталія
Марія
Ігор

Контактні
телефони
присяжних
0672632421
0673101780
0674937568
0971049340
0960882218
0963596622
0961960066
0977765199
0671001187
0679549698

Голосували: за 6- осіб, проти-2, утримались-6
-В.Губарчук, пропоную проголосувати за кожного кандидата рейтинговим
голосуванням, згідно поданих заяв
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: А.Андрухович, М.Бойко, М.Семенишин, депутати міської ради, в
зв»язку з конфліктом інтересів участь в голосуванні за себе не брали
№
Прізвище, ім’я,
п/п
по батькові
1.
Абрам»юк
Ганна 5
Дмитрівна
2.
Андрухович
Андрій 16
Дмитрович
3.
Бойко
Михайло 14

За

Проти

Утримався

0

12

0

1

0

3

Васильович
4.
Зінов’єв
Іван 16
0
1
Миколайович
5.
Ілитчук
Андрій 1
0
16
Ярославович
Клим’юк
Іванна 15
6.
0
2
Юріївна
7.
Коренюк
Іван 17
0
0
Михайлович
Купчак
Ігор 11
8.
0
6
Васильович
9.
Липко Ігор Йосипович 9
0
8
10. Мельник
Оксана 10
0
7
Іванівна
11. Мішуровська
Інна 9
0
8
Вікторівна
Мар’яна 13
12. Нагорняк
0
4
Петрівна
13. Остап’юк
Наталія 10
0
7
Іванівна
14. Петращук
Микола 12
0
5
Васильович
15. Пнівчук
Наталія 12
0
5
Петрівна
16. Семенишин
Марія 16
0
1
Василівна
17. Тимофій
Ігор 9
0
8
Богданович
18. Філяк
Соломія 7
0
10
Юріївна
19. Шкрумеляк
Юлія 10
0
7
Романівна
20. Штим»як
Михайло 11
0
6
Ярославович
-В.Губарчук, в зв»язку з тим, що два кандидати набрали однакову кількість
голосів пропоную проголосувати за даних осіб ще раз
№
Прізвище, ім’я,
п/п
по батькові
Купчак
Ігор 12
1.
Васильович
2
Штим»як
Михайло 9
Ярославович

За

Проти

Утримався

0

5

0

8

В.Губарчук, пропоную проголосувати за проект рішення в цілому
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №468-30/2019 додається)

6. Слухали: Про введення додаткових посад в штатний розпис Яремчанської
дитячо-юнацької спортивної школи.
Доповідав:І.Онутчак, начальник управління
освіти міськвиконкому
В.Губарчук, пропоную проголосувати за проект рішення в цілому
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №469-30/2019 додається)
Різне
Слухали: депутата міської ради М.Семенишин, яка підняла питання про
незадовільну роботу працівників Яремчанського міського відділу ДРАЦС
ГТУЮ в Івано-Франківській області щодо видачі довідок громадянам.
Вирішили: Яремчанського міського відділу ДРАЦС ГТУЮ в ІваноФранківській області (Г.Стефанюк), надати відповідь міській раді та депутату
міської ради М.Семенишин згідно чинного законодавства.
Слухали: депутатів міської ради Ю.Карпіна , Р.Косила, які підняли питання
про невиконання депутатських запитів та звернень щодо встановлення знаків,
освітлення дороги та ремонту моста біля сувенірних ринків на участку
аварійної дороги в районі «Зеленого гаю» .
Вирішили: Доручити Т.Клим»юку, першому заступнику міського голови та
відділу ЖКГ (Ю.Сіщук) звернутися в обласне управління «Облавтодору»
щодо усунення даних недоліків.
Слухали: депутата міської ради А.Баюрака, який підняв питання про
встановлення дзеркала при виїзді з вулиці Стефаника біля автозупинки в
мікрорайоні Дора.
Вирішили: Доручити відділу ЖКГ (Ю.Сіщук) вивчити дане питання та на
наступну сесію подати пропозиції
Слухали: Г.Будзуляк, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
водовідвення дороги від с.Вороненко до смт.Ворохта
Вирішили: Доручити відділу ЖКГ
(Ю.Сіщук) звернутися в обласне
управління «Облавтодору» щодо усунення даних недоліків.
Слухали: депутата міської ради В.Павлюка, який підняв питання про
встановлення дзеркала при виїзді на центральну дорогу біля центральної
аптеки.
Вирішили: Доручити відділу ЖКГ (Ю.Сіщук) вивчити дане питання та на
наступну сесію подати пропозиції
Слухали: депутата міської ради Н.Яремчука, який підняв питання про
відновлення тротуарів в с.Микуличин та населених пунктах Яремчанської
міської ради
Вирішили: Доручити відділу ЖКГ (Ю.Сіщук) підготувати відповідь.
Слухали: депутата міської ради Ю.Карпіна , який запропонував провести
експертизу щодо водовідведення дитячого садка в м.Яремче.
Вирішили: Доручити управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчаку)
виконати дану роботу.

Слухали: депутата міської ради О.Кухарук, яка запропонувала зробити
дренажний проект території біля будинку культури в м.Яремче.
Вирішили: Доручити відділу ЖКГ (Ю.Сіщук) подати пропозиції з даного
питання

Секретар міської ради
Вела протокол
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Володимир Губарчук

Ганна Баб»як

