Яремчанська міська рада Івано - Франківської області
сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
Дев’ятої сесії
від 8 листопада 2016 року
Розпочато об 11.00 год
Закінчено о 12. 40 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 25 осіб ( список додається)
Із депутатського корпусу відсутні: Т.Малахівський
- запрошені на сесію (список додається)
- депутат обласної ради А.Марійчин
Сесію вів: міський голова Василь Онутчак
Виступили: О.Кухарук, депутат міської ради, яка запропонував включити в
проект рішення «Про розгляд земельних питань», пункт про визначення виду
використання земельної ділянки площею 1.3301 га для відпочинково-паркової
зони з елементами історико-етнографічного музею, співочим полем, дитячими
атракціонами, спортивно-масовими, розважальними, освітньо-виховними
заходами (без права будівництва об’єктів громадського харчування, ринків та
встановлення малих архітектурних форм торговельного призначення) по вул.
Петраша.
Голосували: за - 26 , проти-0, утримались-0
Вирішили: внести в проект рішення «Про розгляд земельних питань» даний
пункт;
-В.Онутчак, міський голова, запропонував включити в порядок денний
питання про надання у 2016 році субвенції з державного бюджету
Яремчанській міській раді та визначення одержувача бюджетних коштів.
Голосували: за - 26 , проти-0, утримались-0
Вирішили: внести в порядок денний дане питання
Сесія затвердила порядок денний :
1.Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому

3. Про розгляд міських Програм:
- Про Програму військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову в Збройні сили України на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території міської ради на 2017 – 2019роки;
- Про Програму військово-патріотичного виховання молоді, вирішенню
питань піднесення престижу військової служби, соціально-побутових і
культурних проблем військовослужбовців на території міської ради на 2017 –
2019 роки.
- Про програму фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту та
заходів з територіальної обороноздатності Яремчанської міської ради на 20172021 роки;
- Про затвердження програми «Покращення діагностики, лікування та
профілактики злоякісних новоутворів в Яремчанському регіоні на 2017-2020
роки »;
- Про затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз в
Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки;
- Про

затвердження «Міської комплексної програми соціального захисту
населення Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки»;
- Про затвердження Міської програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення»;
Про Програму поводження з твердими побутовими відходами на території
Яремчанської міської ради на 2017 – 2020 роки;
- Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств м..Яремче на 2017 рік;
-

- Про цільову Програму «Культура Яремчанщини» на 2017-2022 роки;
- Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури та спорту
на 2017 – 2020 роки ;
- Про затвердження «Міської цільової програми соціального захисту і
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності на 2017-2022 роки»;

- Про програму розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на
2017-2020 роки;
Про міську цільову Програму безоплатної правової допомоги населенню
регіону Яремчанської міської ради на 2017-2018 роки
-

Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
4. Про розгляд земельних питань
Доповідає: Ю.Сіщук, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів міськвиконкому
5. Про надання пільг окремим категоріям населення та виплати допомоги на
поховання на 2017 рік
Доповідає: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.07.2015 року № 583/2015.
Доповідає:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
7. Про базову мережу закладів культури на 2017 рік
Доповідає: О.Кухарук, начальник відділу
культури міськвиконкому
8. Про затвердження положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи
Яремчанського міськвиконкому
Доповідає: П.Савчук, начальник відділу НС
ЦЗН ОМР міськвиконкому
9.Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих
Доповідає: Р.Попадюк, начальник юридичного
відділу міськвиконкому
10. Про затвердження списку присяжних
Доповідає: Р.Попадюк, начальник юридичного
відділу міськвиконкому
11. Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у
загальноосвітніх навчальних закладах

Доповідає: І .Онутчак, начальник управління
освіти міськвиконкому
12. Про редактора регіонального часопису «Яремчанський вісник»
Доповідає: О.Свідрак, начальник відділу
кадрової роботи міськвиконкому
13. Про упорядкування умов оплати праці міського голови, першого
заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету
та секретаря міської ради
Доповідає: О.Шимко, керуючий
справами міськвиконкому
14. Про передачу автомобіля
Доповідає: О.Шимко, керуючий
справами міськвиконкому
15. Про надання у 2016 році субвенції з державного бюджету Яремчанській
міській раді та визначення одержувача бюджетних коштів
Доповідає: Л.Кулик, головний спеціаліст
юридичного відділу міськвиконкому
16. Про звернення міської ради
РІЗНЕ
1.Слухали: Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №141-9/2016 додається)
2.Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №142-9/2016 додається)
3.Слухали: Про розгляд міських Програм:
- Про Програму військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову в Збройні сили України на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території міської ради на 2017 – 2019роки;

- Про Програму військово-патріотичного виховання молоді, вирішенню
питань піднесення престижу військової служби, соціально-побутових і
культурних проблем військовослужбовців на території міської ради на 2017 –
2019 роки.
- Про програму фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту та
заходів з територіальної обороноздатності Яремчанської міської ради на 20172021 роки;
- Про затвердження програми «Покращення діагностики, лікування та
профілактики злоякісних новоутворів в Яремчанському регіоні на 2017-2020
роки »;
- Про затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз в
Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки;
- Про

затвердження «Міської комплексної програми соціального захисту
населення Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки»;
- Про затвердження Міської програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення»;
Про Програму поводження з твердими побутовими відходами на території
Яремчанської міської ради на 2017 – 2020 роки;
-

- Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств м..Яремче на 2017 рік;
- Про цільову Програму «Культура Яремчанщини» на 2017-2022 роки;
- Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури та спорту
на 2017 – 2020 роки ;
- Про затвердження «Міської цільової програми соціального захисту і
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності на 2017-2022 роки»;
- Про програму розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на
2017-2020 роки;

Про міську цільову Програму безоплатної правової допомоги населенню
регіону Яремчанської міської ради на 2017-2018 роки
Доповідав: В.Губарчук, секретар міської ради
-

Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №143-9/2016, №144-9/2016, №145-9/2016,
№146-9/2016, №147-9/2016, №148-9/2016, №149-9/2016, №150-9/2016, №1519/2016, №152-9/2016, №153-9/2016, №154-9/2016, №155-9/2016, №156-9/2016
додаються)
4.Слухали: Про розгляд земельних питань
Доповідала: Ю.Сіщук, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів міськвиконкому
Виступив: В.Онутчак, міський голова, який запропонував прийняти проект
рішення за основу, а за пункти, до яких були зауваження на постійних комісіях
голосувати окремо
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: М.Семенишин, депутат міської ради, - в зв»язку з конфліктом
інтересів за пункти: 1.61., 3.35, 3.36, 3.44, 3.45, 3.46 голосувати не буду.
-п.1.6.Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення з.д. пл.0,0792 га для ведення особистого селянського господарства
по вул. Б.Хмельницького, Максим’юк Ю.Т.
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-2.
-Відмовити: пункти - 1.19, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 136, 1.40, 1.41,
1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.51, 1.52, 1.66, 1.67, 4.4, 8, 9.
Виступив: В.Онутчак, міський голова,- пропоную п. 1.10 відкласти
Голосували: за 23 осіб, проти-2, утримались-1
Виступили: Ю.Карпін, депутат міської ради, - пропоную за кожну пропозицію
голосувати окремо
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0
-п. 1.17- надати
Голосували: за 20 осіб, проти-1, утримались-5
-Відмовити: пункт 1.19
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: М.Ланіна, Г.Мацюк, депутати міської ради, запропонували
проголосувати пакетом за пункти: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 136, 1.40, 1.41,
1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.51, 1.52, 1.66, 1.67, 8, 9 - відмовити
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: Л.Могилевич, депутат міської ради, пропоную п.1.15.дати дозвіл
на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки площею 0,0316 га для
обслуговування водозабірника загального користування по вул. Мазепи,
Територіальній громаді м. Яремче, жителям вул. Мазепи та вул. Довбуша
винести на голосування.
Голосували: за 22 осіб, проти-1, утримались-3

-Виключити з проекту рішення 1.37, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 12.
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Відкласти пункти – 3.56, 3.57, 3.58
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
-п.2.30 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Курортна, Калинчук О. П.
Голосували: за 19 осіб, проти-0, утримались- 7
Виступив: В.Онутчак, міський голова, який виніс на голосування пропозицію
О.Кухарук про визначення виду використання земельної ділянки площею
1.3301 га (кадастровий номер 2611000000:04:006:0077) для відпочинковопаркової зони з елементами історико-етнографічного музею, співочим полем,
дитячими атракціонами, спортивно-масовими, розважальними, освітньовиховними заходами (без права будівництва об’єктів громадського харчування,
ринків та встановлення малих архітектурних форм торговельного призначення)
по вул. Петраша.
Виступили: М.Ланіна, депутат міської ради, яка попросила роз»яснення
юриста щодо правомірності розгляду даного питання без погодження постійної
комісії з розгляду земельних питань, екології, рекреації, будівництва,
архітектури та містобудування.
-Р.Попадюк, начальник юридичного відділу міськвиконкому – так, як я
цього проекту рішення не бачила, тому не можу дати ніякі висновки.
Виступили: В.Галайко, депутат міської ради, яка сказала, що дане питання
розглядалось на засіданні постійних комісій міської ради та на вимогу громади
м.Яремче ми повинні проголосувати.
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-11
Вирішили: (рішення міської ради №157-9/2016 додається)
5.Слухали: Про надання пільг окремим категоріям населення та виплати
допомоги на поховання на 2017 рік
Доповідала: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №158-9/2016 додається)
6.Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.07.2015 року
№ 58-3/2015.
Доповідала:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №159-9/2016 додається)
7.Слухали: Про базову мережу закладів культури на 2017 рік.
Доповідала: О.Кухарук,
начальник відділу культури міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №160-9/2016 додається)

8.Слухали: Про затвердження положення про відділ з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи
Яремчанського міськвиконкому
Доповідав: П.Савчук, начальник відділу НС
ЦЗН ОМР міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №161-9/2016 додається)
9.Слухали: Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих
Доповідає: Р.Попадюк, начальник юридичного
відділу міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №162-9/2016 додається)
10.Слухали: Про затвердження списку присяжних
Доповідала: Р.Попадюк, начальник юридичного
відділу міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №163-9/2016 додається)
11.Слухали: Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових
категорій у загальноосвітніх навчальних закладах
Доповідав: І .Онутчак, начальник управління
освіти міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №164-9/2016 додається)
12.Слухали: Про редактора регіонального часопису «Яремчанський вісник»
Доповідала: О.Свідрак, начальник відділу
кадрової роботи міськвиконкому
Голосували: за 26 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №165-9/2016 додається)
13.Слухали: Про упорядкування умов оплати праці міського голови,
першого заступника міського голови, керуючого справами виконавчого
комітету та секретаря міської ради
Доповідав: О.Шимко, керуючий
справами міськвиконкому

Виступили: В.Онутчак, міський голова, В.Губарчук, секретар міської ради - в
зв»язку з конфліктом інтересів голосувати не будем
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №166-9/2016 додається)
14.Слухали: Про передачу автомобіля
Доповідав: О.Шимко, керуючий
справами міськвиконкому
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №167-9/2016 додається)
15.Слухали: Про надання у 2016 році субвенції з державного бюджету
Яремчанській міській раді та визначення одержувача бюджетних коштів
Доповідала: Л.Кулик, головний спеціаліст
юридичного відділу міськвиконкому
Голосували: за 12 осіб, проти-0, утримались-14
Рішення не прийнято
16. Слухали: Про звернення міської ради
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-5.
Вирішили: (рішення міської ради №168-9/2016 додається)
Різне
Слухали: В.Губарчука, секретаря міської ради, який ознайомив присутніх з
заявою про створення депутатської фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» в
Яремчанській міській раді.
Вирішили: інформацію В.Губарчука взяти до відома.
Слухали: М.Бойка, П.Куртяка, Ю.Карпіна, депутатів міської ради, які
запропонували встановити дорожні знаки біля монастиря, пожежної частини,
ЗОШ №1, ЗОШ №3, біля р-ну «Гуцульщина» в м.Яремче та біля зупинок в
с.Микуличин, а також розробити схему розмітки на всій території.
Вирішили: Т.Клим»юку, першому заступнику міського голови спільно з
комісією з даного питання звернутися в «Облавтодор».
Слухали: В.Галайко, депутата міської ради, яка звернувся щодо створення
депутатської комісії по захопленню прибережної смуги по вул.Петраша
Вирішили: В.Губарчуку, секретарю міської ради створити комісію з даного
питання.

Слухали: М.Ланіну, депутата міської ради, яка звернувся щодо систематичного
відключення електроенергії в м.Яремче
Вирішили: звернутися до філії ПАТ «Прикарпаттяобоенерго» Яремчанський
РЕМ» щодо роз»яснення з даного питання.
Слухали: Ю.Карпіна, депутата міської ради, який звернувся щодо закінчення
ремонту автостанції в м.Яремче та встановлення знаку «Автостанція»
Вирішили: Т.Клим»юку, першому заступнику міського голови спільно з
депутатами міської ради проконтролювати та прийняти виконання даних
робіт.

Міський голова

Василь Онутчак

Протокол вела
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

