Яремчанська міська рада Івано - Франківської області
сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
Другої сесії
від 24 грудня 2015 року
Розпочато об 11.15 год
Закінчено о 12. 50 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 24 осіб ( список додається)
Із депутатського корпусу відсутні: В.Галайко, П.Куртяк
- запрошені на сесію (список додається)
- депутат обласної ради В.Озорович.
Сесія затвердила порядок денний:
Сесію вів:
міський голова Василь Онутчак
Виступив: Андрій Стельмащук, депутат міської ради, який запропонував
включити в порядок денний питання про знесення пам»ятника С.Руднєву та
перейменування вулиці Руднєва у м.Яремче
Голосували: за - 15 , проти-0, утримались-9
Вирішили: внести в порядок денний питання про створення комісії з питань
перенесення пам»ятника С.Руднєву та перейменування назви вулиці Руднєва у
м. Яремче
Сесія затвердила порядок денний :
1. Про міський бюджет на 2016 рік.
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
2. Про розгляд міських Програм:
- Про міську програму комп’ютеризації управлінь та відділів виконавчого
комітету Яремчанської міської ради на 2016-2017 роки.
- Про міську Програму національно-патріотичного та культурно-

просвітницького розвитку регіону,відзначення професійних свят,вшанування
кращих людей краю на 2016-2017 роки.
- Про затвердження міської Програми підтримки
нирковою недостатністю на 2016 – 2018 роки.

хворих з хронічною

- Про міську Програму «Репродуктивне здоров»я населення міста на період до
2020 року».
-- Про міську цільову соціальну програму «Молодь Яремчанщини» (2016-2020р)
- Про міську програму з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016- 2020роки
- Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств м..Яремче на 2016 рік.
- Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності,
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби із
корупцією, організованою злочинністю на 2016-2020 роки.
- Про комплексну цільову соціальну програму 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
- Про цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Яремчанської
міської ради на 2016-2020 роки
- Про комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах
органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території
Яремчанської міської ради на 2016-2017 роки.
- Про внесення змін до Програми розроблення (оновлення) містобудівної

документації Яремчанської міської ради на період 2013 – 2017 роки
- про Програму охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Яремчанської міської
ради на період 2016-2019 роки
- програма удосконалення роботи управління Державної казначейської служби
України у м.Яремчі та комп»стерно-інформаційного забезпечення
обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками на 2016-2018 роки
- Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи Державної
податкової інспекції у м.Яремчому ГУ ДФС в Івано-Франківській області на
2016 рік
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради

3. Про регламент міської ради та делегування окремих повноважень.
Доповідає:В.Губарчук,секретар міської ради
4. Про план роботи міської ради на 1 півріччя 2016 року
Доповідає:В.Губарчук,секретар міської ради
5. Про затвердження положення про порядок подання та розгляду електронних
петицій.
Доповідає:О.Шимко,керуючий справами
міськвиконкому
6. Про редактора регіонального часопису «Яремчанський вісник».
Доповідає: О.Шимко, керуючий
справами міськвиконкому
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.07.2015 року № 58632/2015.
Доповідає:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
8. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом
Яремчанської міської ради у 2015 році.
Доповідає:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
9. Про внесення змін до структури виконачих органів міської ради.
Доповідає: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
10. Про надання пільг окремим категоріям населення та виплати допомоги на
поховання на 2016 рік
Доповідає: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
11. Про звільнення від сплати до бюджету.
Доповідає:В.Йосипчук в.о.головного лікаря
Яремчанської ЦМЛ
12. Про зменшення орендної плати за нежитлове приміщення
Доповідає:В.Йосипчук в.о.головного

лікаря Яремчанської ЦМЛ
13. Про базову мережу закладів культури на 2016 рік.
Доповідає: О.Кухарук, начальник
начальник відділу культури міськвиконкому
14. Про звільнення відділу культури міськвиконкому від сплати в бюджет
коштів від оренди.
Доповідає: О.Кухарук,начальник
начальник відділу культури міськвиконкому
15. Про затвердження Статутів дошкільних навчальних закладів в новій
редакції.
Доповідає: І .Онутчак,в.о.начальника управління
освіти міськвиконкому
16. Про звільнення від сплати за обслуговування територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Яремче
громадян,що мають рідних,які повинні забезпечити їм догляд і допомогу
Доповідає: Т.Яківчук, в.о.директора
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
м.Яремче
17. Про узгоджувальну комісію для вирішення земельних спорів
Доповідає: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
18. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2011р.№ 165-8/2011
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб»єктів оціночної
діяльності»
Доповідає: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
19. Про конкурсну комісію з питань проведення земельних торгів.
Доповідає:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
20. Про конкурсну комісію із закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою,
оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних
засадах.
Доповідає: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому

21. Про виготовлення експертних грошових оцінок земель
несільськогосподарського призначення.
Доповідає: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
22. Про розгляд земельних питань.
Доповідає: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
23. Про створення комісії з питань перенесення пам»ятника С.Руднєву та
перейменування назви вулиці Руднєва у м. Яремче
24. Про депутатський запит А.Стельмащука
РІЗНЕ
1.Слухали: Про міський бюджет на 2016 рік.
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому, яка довела до відома, що в
проекті враховані всі доповнення і зауваження бюджетної та спільних комісій
міської ради
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №18-2/2015 додається)
2.Слухали: Про розгляд міських Програм:
- про міську програму комп’ютеризації управлінь та відділів виконавчого
комітету Яремчанської міської ради на 2016-2017 роки.
- про міську Програму національно-патріотичного та культурнопросвітницького розвитку регіону,відзначення професійних свят,вшанування
кращих людей краю на 2016-2017 роки.
- про затвердження міської Програми підтримки хворих з хронічною нирковою
недостатністю на 2016 – 2018 роки.
- про міську Програму «Репродуктивне здоров»я населення міста на період до
2020 року».
-- Про міську цільову соціальну програму «Молодь Яремчанщини» (2016-2020р)
- про міську програму з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016- 2020роки
- про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств м..Яремче на 2016 рік.

- про затвердження комплексної програми профілактики злочинності,
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби із
корупцією, організованою злочинністю на 2016-2020 роки.
- про комплексну цільову соціальну програму 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
- про цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Яремчанської
міської ради на 2016-2020 роки
- про комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів
державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та
організованій злочинній діяльності і корупції на території Яремчанської міської
ради на 2016-2017 роки.
- про внесення змін до Програми розроблення (оновлення) містобудівної

документації Яремчанської міської ради на період 2013 – 2017 роки
- про Програму охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Яремчанської міської
ради на період 2016-2019 роки
- програма удосконалення роботи управління Державної казначейської служби
України у м.Яремчі та комп»стерно-інформаційного забезпечення
обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками на 2016-2018 роки
- про затвердження Програми підвищення ефективності роботи Державної
податкової інспекції у м.Яремчому ГУ ДФС в Івано-Франківській області на
2016 рік
Доповідав: В.Губарчук, секретар міської ради
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №19-2/2015, №20-2/2015, №2-2/2015, №222/2015, №23-2/2015, №24-2/2015, №25-2/2015, №26-2/2015, №27-2/2015, №282/2015, №29-2/2015, №30-2/2015, №31-2/2015, №32-2/2015, №32/32-2/2015
додаються)
3.Слухали: Про регламент міської ради та делегування окремих повноважень.
Доповідав:В.Губарчук,секретар міської ради,
який довів до відома присутніх, що в проекті враховані всі доповнення і
зауваження спільних комісій міської ради
Голосували: за 22 осіб, проти-2, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №33-2/2015 додається)

4.Слухали:Про план роботи міської ради на 1 півріччя 2016 року
Доповідав:В.Губарчук,секретар міської ради , який
довів до відома присутніх, що в проекті враховані всі доповнення спільних
комісій міської ради
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №34-2/2015 додається)
5.Слухали: Про затвердження положення про порядок подання та розгляду
електронних петицій.
Доповідав:О.Шимко,керуючий справами
міськвиконкому
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №35-2/2015 додається)
6.Слухали: Про редактора регіонального часопису «Яремчанський вісник».
Доповідав: О.Шимко, керуючий
справами міськвиконкому
Виступив: В.Онутчак, міський голова, який повідомив,що на спільних комісіях
запропонували на посаду редактора регіонального часопису «Яремчанський
вісник» О.Барановську.
- Т.Малахівський, депутат міської ради – запропонував кандидатуру
В.Кисілевського.
- О.Дзем»юк, сільський голова Татарова - запропонував кандидатуру
М.Андрійович
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №36-2/2015 додається)
7.Слухали:Про внесення змін до рішення міської ради від 30.07.2015 року №
586-32/2015.
Доповідала:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №37-2/2015 додається)
8.Слухали:Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчим
комітетом Яремчанської міської ради у 2015 році.
Доповідала:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.

Вирішили: (рішення міської ради №38-2/2015 додається)
9.Слухали:Про внесення змін до структури виконачих органів міської ради.
Доповідала: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2.
Вирішили: (рішення міської ради №39-2/2015 додається)
10.Слухали:Про надання пільг окремим категоріям населення та виплати
допомоги на поховання на 2016 рік
Доповідала: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
Виступив: А.Баюрак, депутат міської ради, повідомив, що в зв»зку з
конфліктом інтересів участь у голосуванні брати не буде
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №40-2/2015 додається)
11.Слухали:Про звільнення від сплати до бюджету.
Доповідав:В.Йосипчук в.о.головного лікаря
Яремчанської ЦМЛ
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №41-2/2015 додається)
12.Слухали:Про зменшення орендної плати за нежитлове приміщення
Доповідав:В.Йосипчук в.о.головного
лікаря Яремчанської ЦМЛ
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №42-2/2015 додається)
13.Слухали:Про базову мережу закладів культури на 2016 рік.
Доповідала: О.Кухарук, начальник
начальник відділу культури міськвиконкому
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №43-2/2015 додається)
14.Слухали:Про звільнення відділу культури міськвиконкому від сплати в
бюджет коштів від оренди.
Доповідала: О.Кухарук,начальник
начальник відділу культури міськвиконкому
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2.
Вирішили: (рішення міської ради №44-2/2015 додається)
15.Слухали:Про затвердження Статутів дошкільних навчальних закладів в
новій редакції.
Доповідав: І .Онутчак,в.о.начальника
управління освіти міськвиконкому

Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №45-2/2015 додається)
16.Слухали:Про звільнення від сплати за обслуговування територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Яремче
громадян,що мають рідних,які повинні забезпечити їм догляд і допомогу
Доповідала: Т.Яківчук, в.о.директора
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
м.Яремче
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №46-2/2015 додається)
17.Слухали:Про узгоджувальну комісію для вирішення земельних спорів
Доповідала: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №47-2/2015 додається)
18.Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2011р.№
165-8/2011 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб»єктів
оціночної діяльності»
Доповідала: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради №48-2/2015 додається)
19.Слухали:Про конкурсну комісію з питань проведення земельних торгів
Доповідала:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №49-2/2015 додається)
20. Слухали: Про конкурсну комісію із закупівлі послуг з виконання робіт із
землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на
конкурентних засадах.
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №50-2/2015 додається)

21.Слухали: Про виготовлення експертних грошових оцінок земель
несільськогосподарського призначення.
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому довела до
відома, що на спільних комісіях вирішили дане питання відкласти для
детального вивчення
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (повернути проект рішення для детального вивчення постійній
комісії міської ради з розгляду земельних питань, екології, рекреації,
будівництва, архітектури та містобудування)
22.Слухали: Про розгляд земельних питань
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступив: В.Онутчак, міський голова, який запропонував прийняти проект
рішення за основу, а за пункти, до яких були зауваження постійних комісій
голосувати окремо
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-0
- п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6. – пропонується відкласти, в зв’язку із детальним вивченням;
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1
- п. 1.15, п. 1.16. – пропонується відкласти, в зв’язку із детальним вивченням;
Голосували: за 9 осіб, проти-13, утримались-3
- п. 1.17 пропонується відмовити, в зв’язку із тим, що площа земельної ділянки
не відповідає містобудівним вимогам;
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
- п. 1.19 та п. 1.19.1.– пропонується відкласти, в зв’язку із детальним вивченням;
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-4
- п. 2.8 – пропонується відкласти, в зв’язку з детальним вивченням;
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1
- п. 2.9. – пропонується відкласти, в зв’язку з детальним вивченням;
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-0
- 3.18.2. – пропонується відкласти, в зв’язку із детальним вивченням;
Голосували: за 12 осіб, проти-0, утримались-13
- 6.1. – поновити термін дії договору оренди на 3 роки. При умові проведення
благоустрою прилеглої території (земельної ділянки);
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1
- п. 6.2. – поновити термін дії договору оренди на 1 рік. При умові проведення
благоустрою прилеглої території (земельної ділянки) та початком будівництва
крамниці.
Голосували: за 22 осіб, проти-0, утримались-3
- п. 6.3. поновити термін дії договору оренди на 3 роки;
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1
- п. 7.1. – пропонувати відкласти, в зв’язку з детальним вивченням.
Голосували: за 22 осіб, проти-0, утримались-3
- п. 7.2. – дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою;

Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-02
- п. 7. 3. – дати дозвіл в оренду;
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
- п. 7.4. – пропонується відкласти, в зв’язку із детальним вивченням;
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
- п. 7.5. пропонується відкласти, в зв’язку із детальним вивченням;
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
- п. 7.6, п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3. - відмовити, в зв’язку із самовільним
захопленням проїзної дороги. А також врахувати клопотання Карпатського
НПП;
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-0
- п. 9 – укласти договір оренди терміном на 3 роки.
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2
- додатково розглянути заяви:
- підприємця Гайдука Богдана Зіновійовича щодо звільнення його від
орендної плати за земельну ділянку, в зв’язку із тим що в приміщенні
(8.12.2015 р.) сталася пожежа.
Була пропозиція звільнити від орендної плати до 01.05.2016 року.
Але згідно Податкового кодексу України не дозволяється міським радам
встановлювати індивідуальні пільгові ставки для окремих юридичних та
фізичних осіб підприємців і звільняти їх від сплати таких податків і зборів.
Голосували: за 24 осіб, проти-0, утримались-1
- громадянина Микитюка Івана Васильовича на затвердження проекту
землеустрою для обслуговування житлового будинку по вул. Шептицького 26,
була пропозиція внести її в проект рішення.
Голосували: за 23 осіб, проти-0, утримались-2;
Включити в проект рішення клопотання організацій, установ щодо
звільнення їх від земельного податку на 2016 рік:
- Звільнити від сплати земельного податку в 2016 році за земельні
ділянки, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України обласного
підпорядкування в розмірі 100%;
- Відмовити ВП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» в
наданні пільг по сплаті земельного податку на 2016 рік за землі, які знаходяться
в користуванні залізниці в м. Яремче;
-Відмовити в наданні пільг по сплаті земельного податку на 2016 рік за
землі, які знаходяться в користуванні органів державної влади, заклади,
установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного бюджету.
-Установам та організаціям, які фінансуються з державного та обласного
бюджетів передбачити в кошторисах на 2016 рік кошти на сплату земельного
податку4
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-1
А. Баюрак депутат міської ради не брав участь в голосуванні за п. 1.31 та п.
1.32, в зв’язку із конфліктом інтересів

В.Губарчук секретар міської ради не брав участь в голосуванні за п. 3.25 та п.
3.25.1, в зв’язку із конфліктом інтересів
Вирішили: (рішення міської ради №51-2/2015 додається)
23.Слухали: Про створення комісії з питань перенесення пам»ятника
С.Руднєву та перейменування назви вулиці Руднєва у м. Яремче
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №52-2/2015 додається)
24. Слухали: Про депутатський запит А.Стельмащука
Голосували: за 25 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №53-2/2015 додається)
Різне
Слухали: В.Губарчука, секретаря міської ради, який ознайомив присутніх з
листом заступника голови Верховної ради О.Сироїд від 13.08.2015р. №131/205,
щодо внесення змін до Конституції України.
Вирішили: інформацію В.Губарчука взяти до відома.
Слухали: О. Кухарук, депутата міської ради, яка засудила автора статті про
депутата від партії «Воля» в газеті «Життя Прикарпаття»
Вирішили: інформацію О. Кухарук взяти до відома.

Міський голова

Василь Онутчак

Протокол вела
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

