УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р.

м.Яремче

№ 219-13/2012

Про план роботи міської
ради на П півріччя 2012 року

Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” міська рада вирішила:
1.Затвердити план роботи міської ради на друге півріччя 2012 року.
2.Секретарю міської ради, заступникам міського голови, головам
постійних

комісій,

керівникам

відділів

і

управлінь

міськвиконкому

забезпечити виконання передбачених планом заходів.
3.Рішення міської ради від 30.12.2011р №168-8/2011 “Про план роботи
міської ради на І півріччя 2012 року” зняти з контролю.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Т.Клим”юка.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

Затверджено
рішенням міської ради
від 16.08.2012р.№ 219-13/2012
План
роботи Яремчанської міської ради на друге півріччя 2012 року
1. Питання до розгляду на сесіях міської ради
Ш квартал
1.Про хід виконання Регіональної програми підтримки малого
підприємництва на території Яремчанської міської ради на 2011-2012 роки.
Готують : відділ економіки і
промисловості міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з питань
економіки, фінансів і бюджету
2.Про хід виконання рішення міської ради від 18.03.2010р. №423 “Про
затвердження Програми реалізації в місті Державної цільової програми
«Цукровий діабет на 2009-2013 роки”
Готують: ЦМЛ, постійна
комісія міської ради з питань
охорони здоров’я і соціального
захисту населення
3.Про хід виконання рішення міської ради від 27.03.2008р №213-15/2008
“Про Програму охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Яремчанської
міської ради на період 2012-2013 років».
Готують : відділ житлово-комунального
господарства міськвиконкому,
постійна комісія міської ради
з розгляду земельних питань, екології та
містобудування
4. Внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.07.2007 року
№132-9/2007 із внесеними змінами від 12.05.2010 року № 432-31/2010 «Про
затвердження методики нарахування та використання плати за оренду майна
власності територіальної громади м.Яремче та розрахунку пропорції
розподілу орендної плати між міським бюджетом і балансоутримувачем.»
Готують : відділ економіки і
промисловості міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з питань
економіки, фінансів і бюджету

5. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 11.07.2002
року №34-2/2002 із внесеними змінами від 27.03.2008 року № 207-15/2008
відповідно до Податкового кодексу України «Про затвердження правил
торгівлі на ринках.»
Готують : відділ економіки і
промисловості міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з питань
економіки, фінансів і бюджету
6. Про хід виконання рішення міської ради від 29.03.2012р. №19110/2012 “Про роботу відділу Держкомзему в м.Яремче та ліцензованих
землевпорядних організацій по наданню послуг населенню та юридичним
особам.”
Готують : відділ земельних ресурсів
міськвиконкому, відділ Держкомзему в
м.Яремче, постійна комісія міської ради з
розгляду земельних питань, екології та
містобудування
7. Про затвердження Положення про пайову участь замовників
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
Готують : відділ містобудування,
архітектури і будівництва міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з розгляду
земельних питань, екології та
містобудування

ІУ квартал
1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року
Готують: фінансове управління
міськвиконкому, постійна комісія
міської ради з питань економіки,
фінансів і бюджету
2.Про затвердження в новій редакції Програми енергоефективності
Яремчанської міської ради на 2013-2018 роки
Готують: відділ житлово-комунального
господарства міськвиконкому, постійна
комісія міської ради з питань економіки,
фінансів і бюджету
3. Про хід виконання рішення міської ради від 24.03.2007 року №121-

8/2007 “Про Програму розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів міста на 2007-2016 роки».
Готують: управління
освіти
міськвиконкому, постійна комісія міської
ради з питань освіти, культури, сім”ї і молоді
4. Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Яремче.
Готують : відділ земельних ресурсів
міськвиконкому, відділ Держкомзему в
м.Яремче, постійна комісія міської
ради з розгляду земельних питань,
екології та містобудування
5. Про міський бюджет на 2013 рік
Готують: фінансове управління
міськвиконкому, постійна комісія
міської ради з питань економіки,
фінансів і бюджету
6. Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку м.
Яремче на 2013 рік
Готують:
відділ
економіки
і
промисловості міськвиконкому, постійна
комісія міської ради з питань економіки,
фінансів і бюджету
7.Про хід виконання рішення міської ради від 06.12.2007р. №17112/2007 «Про міську Програму «Репродуктивне здоров»я нації на 20072015 роки».
Готують: ЦМЛ, постійна комісія міської
ради з питань охорони здоров’я і
соціального захисту населення

П. Питання до розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради
а) на спільних засіданнях постійних комісій міської ради:
1.Про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року.
ІІІ квартал 2012р.
2.Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року.
ІІІ квартал 2012р.
3.Про міський бюджет на 2013 рік.
ІУ квартал 2012Р.
4.Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку
м.Яремче на 2013 рік.
ІУ квартал 2012 р.
б) на засіданнях постійної комісії міської ради з питань економіки, фінансів і
бюджету:
1.Про затвердження в новій редакції Програми енергоефективності
Яремчанської міської ради на 2013-2018 роки.
ІУ квартал 2012 р
2.Про хід виконання рішення міської ради від 18.03.2010р.№213-15/2008
«Про Регіональну програму підтримки малого підприємництва на території
Яремчанської міської ради на 2011-2012 роки».
ІІІ квартал 2012р.
3. Внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.07.2007
року №132-9/2007 із внесеними змінами від 12.05.2010 року № 432-31/2010
«Про затвердження методики нарахування та використання плати за оренду
майна власності територіальної громади м.Яремче та розрахунку пропорції
розподілу орендної плати між міським бюджетом і балансоутримувачем.
ІІІ квартал 2012р.
4. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 11.07.2002
року №34-2/2002 із внесеними змінами від 27.03.2008 року № 207-15/2008
відповідно до Податкового кодексу України «Про затвердження правил
торгівлі на ринках.»
ІІІ квартал 2012р.
в) на засіданнях постійної комісії міської ради з розгляду земельних питань.
екології та містобудування:

1. Про хід виконання рішення міської ради від 18.03.2010р.№21315/2008 «Про Програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на період 2008-2013 років».
ІП квартал 2012р
2. Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Яремче.
ІУ квартал 2012 р
3. Про хід виконання рішення міської ради від 29.03.2012р. №19110/2012 “Про роботу відділу Держкомзему в м.Яремче та ліцензованих
землевпорядних організацій по наданню послуг населенню та юридичним
особам.”
ІІІ квартал 2012р.
4. Про затвердження Положення про пайову участь замовників
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
ІІІ квартал 2012р.
г) на засіданнях постійної комісії міської ради з питань охорони здоров»я,
соціального захисту населення:
1.Про хід виконання рішення міської ради від 18.03.2010р. №423 “Про
затвердження Програми реалізації в місті Державної цільової програми
«Цукровий діабет на 2009-2013 роки”
ІІІ квартал 2012р.
2.Про хід виконання рішення міської ради від 06.12.2007р. №17112/2007 «Про міську Програму «Репродуктивне здоров»я нації на 20072015 роки».
ІУ квартал 2012р.
д) на засіданнях постійної комісії міської ради з питань освіти, культури,
сім»ї і молоді:
1. Про хід виконання рішення міської ради від 24.03.2007 року №1218/2007 “Про Програму розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів міста на 2007-2016 роки».
ІУ квартал 2012р.

На засіданнях галузевих постійних комісій розглядаються питання, що
виносяться на сесії міської ради та інші питання згідно планів роботи
постійних комісій.
ІІІ.Питання, пов»язані з депутатською діяльністю, виконанням
депутатських повноважень

1. Організація і проведення Єдиного дня депутата у виборчих округах.
Секретар міської ради, голови
постійних комісій міської ради
2.Узагальнення зауважень і пропозицій, висловлених депутатами на сесіях
міської ради, вжиття заходів щодо їх реалізації та інформування депутатів.
Протягом ІІ півріччя
Секретар міської ради

3.Організація підготовки і проведення заходів щодо відзначення в регіоні
-

Дня міста Яремче;
21 -ї річниці незалежності України;
69-ої річниці створення УПА
Дня працівників освіти
93-ої річниці проголошення ЗУНР
Дня місцевого самоврядування
Протягом ІІ півріччя
Секретар міської ради
4.Проведення Дня депутата в міській раді за тематикою:

1.Про Закон України «Про вибори народних депутатів України.»
ІІІ квартал
юридичний відділ міськвиконкому, відділ
ведення державного реєстру виборців
2. Про Указ Президента України «Про стратегію державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її
реалізації.»
ІІІ квартал
організаційний
відділ
міськвиконкому.
3.Про порядок присвоєння почесного звання України «Мати-героїня”
ІІІ квартал
відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту міськвиконкому.

4.Про проект Указу Президента України «Про план заходів, спрямованих на
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні»
ІІІ квартал,
організаційний
міськвиконкому

відділ

5.Про Закон України „Про державний бюджет України на 2013 рік”.
IУ квартал,
фінансове управління міськвиконкому.
6.Про зміни в законодавстві України, що регламентують діяльність
органів місцевого самоврядування.
ІУ квартал,
юридичний відділ міськвиконкому
7.Про стан сплати податків СПД, підприємствами, організаціями та
установами регіону у 2012 році.
ІУ квартал
Державна податкова інспекція в
м.Яремче
8.Про основні вимоги Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та методик з
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних
актів.
ІУ квартал
відділ економіки і промисловості
міськвиконкому
9.Організація і проведення звітів депутатів міської ради перед
виборцями, узагальнення інформацій депутатів з цього питання, підготовка
заходів щодо їх реалізації.
протягом півріччя
секретар міської ради
відділ
організаційний
міськвиконкому
10.Висвітлення діяльності міської ради, її органів у тижневику
«Яремчанський вісник», на сайті міськвиконкому.
протягом півріччя
секретар міської ради,
редакція часопису «Яремчанський
вісник»

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________ скликання
__________________ сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012 року

м.Яремче

№ 220-13/2012

Про Програму охорони довкілля,
раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на період
2012 – 2015 років
Враховуючи нову державну екологічну політику України як частину
реформ, що впроваджуються в процесі асоціації з Європейським Союзом,
визначеної Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної
екологічної політики на період до 2020 року» та Національним планом дій з
охорони навколишнього природного середовища (НПД) на 2011-2015 роки,
затвердженим Розпорядженням КМУ від 25 травня 2011 року №577-р та з
метою поліпшення екологічної ситуації в місті, зниження рівнів забруднення
довкілля та виснаження природних ресурсів, забезпечення оптимальних умов
проживання населення, рекреантів та екологічної безпеки, міська рада
вирішила:
1. Інформацію про хід виконання рішення міської ради № 213-15/2008 від
27.03.2008р. «Про Програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на період 2008 – 2013 років» взяти до уваги
(додається).
2. Затвердити «Програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на період 2012-2015 років» (далі – Програма,
додається).
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому ( Г.Бойчук) щорічно передбачати
в місцевому бюджеті кошти на забезпечення вищевказаної Програми.
4. Рекомендувати селищній та сільським радам, держлісгоспам та КНПП
передбачати кошти на виконання заходів, затверджених Програмою.
5. Карпатському НПП (А.Яворський) , ДП „Делятинське лісове господарство”
(І.Симчич), вирішити організаційні питання, щодо забезпечення виконання
рішення міської ради від 06.04.2005р. „Про взаємозаміну земель
Карпатського НПП”, обласної ради від 15.12.2005р. „Про погодження

6.

7.
8.

9.

пропозицій щодо уточнення та оптимізації території Карпатського НПП” та
Указу Президента України від 23.02.2010р. № 215/2010 «Про розширення
території Карпатського національного природного парку», з метою
встановлення меж з територіальними громадами та збереження
водоохоронної зони в басейні річки Жонка.
Селищному та сільським головам, керівникам структурних підрозділів
міськвиконкому, підприємств, установ, організацій
міста забезпечити
належне виконання заходів Програми, щоквартально в термін до 5 числа
місяця наступного за звітним інформувати міського голову про хід
виконання покладених завдань.
Координацію роботи по виконанню заходів, передбачених Програмою,
покласти на відділ житлово-комунального господарства міськвиконкому.
Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради:
– № 213-15/2008 від 27.03.2008р. «Про Програму охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки на території Яремчанської міської ради на період 2008 –
2013 років»;
– № 319-23/19 від 19.03.2009р. «Про виконання рішення міської ради від
24.05.2007р. №106-8/07 «Про стан ведення лісового господарства та
дотримання законодавства з питань охорони навколишнього середовища на
території міської ради».
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Ігоря Гладиша.
Секретар міської ради

Тарас Климюк

Затверджено
рішенням міської ради
від _________р № _________

ПРОГРАМА
охорони довкілля, раціонального
використання природних
ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на
період 2012-2015 років

«Програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки на території Яремчанської міської ради на період
2012-2015 років»

Замовник програми

Чик А.М.

___________
(Підпис)

Керівник програми

Гладиш І.В.

___________
(Підпис)

ПОГОДЖЕНО
відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Духович О.С.

___________
(Підпис)

фінансове управління
міськвиконкому

Бойчук Г.П.

___________
(Підпис)

юридичний відділ
міськвиконкому

Кухарук Т.А.

___________
(Підпис)

Паспорт
Програми охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Яремчанської
міської ради на період 2012-2015 років»
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): відділ житловокомунального господарства міськвиконкому
2. Розробник програми :

відділ житлово-комунального господарства
міськвиконкому

3. Термін реалізації програми:

чотири роки

4. Етапи фінансування програми:

Щорічно

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 80648,6
Обсяги фінансування (тис.грн)
В т. ч. за джерелами фінансування
Роки

Всього

2012- 2015

Державний
бюджет

80648,6

Обласний

Місцевий

Інші

бюджет

бюджет

джерела

8139,7

4645

5363,9

62500

6. Очікувані результати виконання програми:
− перехід до системи інтегрованого екологічно збалансованого управління у
сфері

використання

і

відтворення

природних

ресурсів

та

охорони

навколишнього природного середовища;
− покращення якості поверхневих вод внаслідок будівництва нових та
реконструкції (ремонту, модернізації) існуючих очисних споруд;
− зменшення кількості для захоронення промислових і твердих побутових
відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного
збору відходів;
− створення ефективної системи екологічної освіти та інформування
населення з питань охорони навколишнього природного середовища;

− удосконалення

системи

моніторингу

навколишнього

природного

середовища.
7. Термін проведення звітності:

Щоквартально

Замовник програми

Чик А.М.

___________

Керівник програми

Гладиш І.В.

___________

ВСТУП
До початку 2011 року функції стратегічного документа з питань
екологічної політики виконували «Основні напрями державної політики
України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки» (затверджені Постановою Верховної Ради
України від 5 березня 1998 року 188/98-ВР). Поруч з очевидними перевагами
щодо визначення пріоритетів розвитку державної політики України цей
документ був розкритикований експертами ЄЕК ООН та ЄС за його
декларативність,

неконкретність,

відсутність

термінів

реалізації,

відповідальних виконавців та фінансування.
Нова державна екологічна політика України як частина реформ, що
впроваджуються в процесі асоціації з Європейським Союзом, визначається
Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної
політики на період до 2020 року» (ухвалено 21 грудня 2010 року) та
Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища
(НПД) на 2011-2015 роки (затверджено Розпорядженням КМУ 25 травня 2011
року).

Відповідно

до

вищевказаних

документів

Яремчанським

міськвиконкомом розроблено «Програму охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на
території Яремчанської міської ради на період 2012-2015 років» (даліПрограма).
Актуальність і доцільність розробки Програми визначається багатьма
чинниками. Використання природних ресурсів з недостатнім урахуванням
можливих екологічних наслідків обумовив значний негативний вплив на
довкілля.
Через

ряд

об’єктивних

та

суб’єктивних

причин,

які

склалися,

відбуваються негативи в галузі лісового господарювання, зокрема проведення
лісоексплуатаційних робіт в басейнах річок, що приводить до їх забруднення,
спостерігаються неорганізовані скиди стічних вод у водойми, не забезпечується
система роздільного збирання корисних компонентів побутових відходів,

збільшується загазованість атмосферного повітря внаслідок збільшення
кількості автотранспорту.
Складна екологічна ситуація та тенденції до подальшого екстенсивного
використання

природних

невідкладних

заходів

невиснажливого

ресурсів

щодо

зумовлюють

екологічного

природокористування,

необхідність

оздоровлення

переходу

від

довкілля

тактики

негативних наслідків господарської діяльності до їх запобігання.

вжиття
і

ліквідації

1. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Мета Програми – поліпшення екологічного стану довкілля шляхом
забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів;

досягнення

гармонійної

взаємодії

громади

і

навколишнього

природного середовища за умов активізації економічних процесів, неухильного
оздоровлення

довкілля,

збільшення

можливостей

раціонального,

невиснажливого використання і ефективної охорони природних ресурсів,
забезпечення економічних, культурно-естетичних, пізнавальних, освітніх,
наукових, рекреаційних та інших потреб населення регіону.
Досягнення мети Програми потребує спрямування дій органів місцевого
самоврядування та їх відповідних органів, організацій, установ та підприємств
регіону всіх форм власності щодо реалізації пріоритетних напрямків діяльності
у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середовища.
Згідно НПД реалізація природоохоронних заходів передбачається за
такими пріоритетними напрямками:
1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної
безпеки.
3. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього
середовища.
4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення інтегрованого
екологічного управління.
5. Припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття та
формування екомережі.
6. Забезпечення збалансованого використання природних ресурсів.
7. Удосконалення регіональної екологічної політики.

2. СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЯРЕМЧАНЩИНИ
Характерною особливістю Яремчанщини є багатство, унікальність і
розмаїття

природних

ландшафтів,

рекреаційно-оздоровчих

рослинного

ресурсів,

які

на

і

тваринного

сьогодні

світу

та

використовуються

нераціонально.
2.1.Земельні та лісові ресурси
Територія

міста

сільськогосподарського

становить

65,655

призначення

-

тис.га,
6,95

в

тому

тис.га,

числі

землі

виробничого

та

транспортного призначення – 0,31 тис.га, водні території – 0,51 тис.га.. Лісові
території складають – 56,4 тис. га. З них площа Карпатського НПП становить 31,352 тис.га Ворохтянського та Делятинського ДЛГ – 25,03 тис.га. Площа
першої групи лісів держлісгоспів складає 9417 га, що складає четверту частину
від загальної площі лісів держлісгоспів. В цих господарствах знаходяться 36
об’єктів природо-заповідного фонду. Два заповідні об’єкти входять в межу
населених пунктів міста Яремче. Лісистість території міської ради складає – 95
% від загальної площі регіону. Більша частина лісових територій складає
природо-заповідний
природоохоронною

фонд.
дією

Великий

відсоток

господарювання

лісистості

зумовлює

напрям

території

з

соціально-

економічного розвитку міста.
Однак реформування лісових господарств з поставленою метою
реорганізувати

цілісні

лісові

комплекси

з

частковою

переорієнтацією

використання лісових ресурсів з промислового на рекреаційне призначення не
забезпечило практично таких намірів.
Зокрема розділення лісових територій і підпорядкування їх різним
відомствам не забезпечує екологічну безпеку регіону.
Загрозою є можливість виникнення лісових пожеж внаслідок охорони цих
лісів різними відомствами, вкрай незадовільними лісовими дорогами, що не дає
гарантії по здійсненню вчасної мобілізації по ліквідації можливих загорань.
Не враховані також питання охорони басейнів рік, що не сприяє якісному
і нормальному водозабезпеченню міста. Зокрема місто Яремче орієнтоване на

забезпечення питною водою із річки Жонка, басейн цієї річки до вододілу
розділений між КНПП та ДП „Делятинське ЛГ” в останньому якого
проводяться значні вирубки лісів (головне користування), що приводить до
обміління цієї річки та її забруднення. Такий необґрунтований розподіл
території свідчить про необ’єктивність принципів підходу при перерозподілі
лісів.
Тому із цих створених проблем в екологічній безпеці міською радою було
прийнято рішення 06.04.2005 року „Про взаємозаміну земель Карпатського
НПП”. Івано-Франківською обласною радою було підтримано пропозицію
міської ради і прийнято також рішення 15.12.2005 року „Про погодження
пропозицій щодо уточнення та оптимізації території Карпатського НПП”.
Одним із пунктів цього рішення – дати згоду на резервування 1080 га земель
лісового фонду Делятинського ДЛГ в т. ч. 174 га заповідних урочищ, 143пам’яток природи місцевого значення, лісів вище 1000 м. над рівнем моря та
інші площі, що становлять водоохоронну зону річки Жонка, для їх подальшого
включення до складу Карпатського НПП. Однак це важливе питання щодо
практичної екологічної рівноваги цих лісів не вирішується до цього часу через
ряд причин, а в основному через те, що підхід до розподілу лісів за екологічним
принципом не здійснювався і не були враховані проблеми розвитку території
міста .
Вкрай незадовільний стан лісових доріг, які в багатьох місцях проходять
по руслах річок. Переїзди через річки необлаштовані мостами.
Можна стверджувати, що великий відсоток заповідного фонду, який
відображений кількісно не відображає якісного екологічного ставлення до
рекреаційного

навантаження,

використання

природних

ресурсів

та

забезпечення екологічної безпеки регіону в цілому.
2.2.Водні ресурси
Водні ресурси представлені переважно поверхневими водами, основним
джерелом якого є річки.

Основною річковою артерією міста є річка Прут загальною довжиною 48
км. Швидкість річки складає 1,5-3 м/с. Найбільші притоки Прута – Форещанка,
Озірний, Піги, Прутець Яблунецький. Женець, Прутець Чемигівський, Пічний,
Явірник, Жонка, Чорногірчик, Кам’янка, Боярський, Копчин, Рокитний.
Забір води здійснюється в основному поверхневим шляхом із річок. В
місті

Яремче

діє

виробниче

управління

водопровідно-каналізаційного

господарства (ВУВКГ) з водопостачання та очистки стічних вод. Підприємство
є власністю міської ради і складається з двох цехів – водопровідного та
каналізаційного. Однак існуючі мережі водопостачання морально застарілі і
потребують заміни . Діючі очисні споруди необхідно повністю реконструювати
або проводити будівництво нових сучасних очисних споруд. Центральним
водопостачанням та водовідведенням забезпечена тільки центральна частина
міста.

Послугами

централізованого

водопостачання

користується

1057

абонентів. Ряд господарств, підприємств влаштували водопостачання із
гірських джерел, свердловин без підключення їх господарств в центральну
каналізаційну

мережу,

що

зумовлює

попадання

нечистот

в

криниці,

підтоплення нижче розташованих по рельєфу господарств і т. ін.
Забір води здійснюється поверхневим шляхом із річки Жонка.
Інфільтраційні басейни та греблі через річку постійно перебувають під дією
паводків та стихійних явищ. Негативний наслідок щодо забезпечення якісною
питною водою мають експлуатаційні процеси по розробці та транспортуванні
деревини в басейні водозабору. Відсутня дренажно-дощова система по вулицях
міста, зумовлює попадання дощових вод в каналізаційні колектори, що
збільшує розхід електроенергії на транспортування і очистку стоків. Не всі
вулиці центральної частини міста каналізовані.
Зокрема, тривожний екологічний стан викликає відсутність центрального
водопостачання та недіючі зруйновані повінню в 1969 році каналізаційні
мережі, які проходили від санаторію „Яремче” присілку Ямна, району
колишнього

будинку

відпочинку

„Водоспад”,

а

громадського харчування в районі сувенірного ринку.

також

всіх

закладів

В даний час відновлюються каналізаційні мережі, каналізаційна насосна
станція, а також ініціативною групою
відпочинкових

закладів

в

цьому

власників, які ведуть будівництво

районі

прокладено

централізоване

водопостачання до району колишньої бази відпочинку „Водоспад”. Одеським
припортовим заводом „Санта” прокладена нова напірна каналізаційна мережа
від ЛОК „Гуцульщина” до центрального каналізаційного колектора, яка
замінила аварійну напірну каналізаційну мережу.
Збудовано каналізаційний колектор по вулиці Вітовського, Перемоги,
200-річчя Яремче, що дасть змогу ряду господарств вирішити проблему по
ліквідації неорганізованих скидах зворотних вод. Планується залучити
громадськість для вирішення цих проблем по вулиці Підскельна, Хоткевича.
Ряд проблем в цій галузі вирішить виконання робіт, яке розпочалося по
будівництву мереж водопостачання та водовідведення в місті Яремче. На даний
час загальна протяжність мереж в м.Яремче: водопровід – 11,7 км, господарська
побутова каналізація – 11,6 км).
Для забезпечення водою населення селища Ворохта на даний час
функціонує водогін протяжністю 1200 м, та система водовідведення
протяжністю 800 м з потужністю очистки стоків 100 м3 на добу. Однак стан
мереж є незадовільним і потребує реконструкції. На даний час розглядається
питання будівництва нових очисних споруд та каналізаційного колектора на
території селища.
В селах Микуличин, Татарів, Яблуниця, Паляниця відсутнє каналізування
адміністративних центрів.
Очищення скиду зворотних вод в цих населених пунктах частково
вирішується будівництвом споруд біологічної очистки. Так, зокрема в 2007
році в с.Поляниця ТК „Буковель” ввів такі споруди потужністю 300 м3/добу,
Тернопільська туристична агенція – 75 м3/добу, а також підприємцями
споруджується малі біологічні споруди потужністю 10-20 м3/добу.
Найбільш загрозлива ситуація з погіршенням якості довкілля на території
міської ради зумовлюють неорганізовані скиди стічних вод у відкриті водойми.

2.3. Стан атмосферного повітря
На сьогоднішній день основними забруднювачами атмосферного повітря
на території міської ради залишаються котельні, які працюють на вугіллі.
Завдяки газифікації населених пунктів їх чисельність за останні роки
зменшилася. При будівництві нових установ в проект закладається побудова
системи опалення з використанням електроенергії, дров, паливних брикетів чи
природного газу задля мінімізації шкідливого впливу на довкілля.
Основним напрямком зменшення шкідливих викидів в атмосферу є
реалізація проекту по газифікації всіх населених пунктів Яремчанщини. В
даний час прокладається газова магістраль, яка забезпечить потреби населення
та підприємства міської ради, що значно зменшить викиди в атмосферу
шкідливих речовин.
Зростання загазованості атмосферного повітря пояснюється збільшенням
кількості автотранспорту, який проходить через центр міста ( в середньому
викидається

щорічно

820т

шкідливих

речовин).

Щільність

викидів

автотранспорту на території міськради становить 1249кг. на кв.км. Обсяги
викидів автотранспорту на одного жителя складає 38,195 кг.
Зростання обсягів викидів автотранспорту пропорційне зростанню
споживання

автомобільного

палива

для

забезпечення

вантажних

та

пасажирських перевезень.
Зростання загазованості атмосферного повітря залежить також від
збільшення кількості автотранспорту, який проходить через центр міста.
Об”їзна дорога не в спромозі розвантажувати центр міста, тим більше, що через
центральну дорогу проїжджає весь транзитний і легковий транспорт. Особливе
перевантаження спостерігається під час святкувань, проведення

масових

заходів , а також в вихідні та святкові дні зимового періоду.
Гостро назріла проблема міста по визначенню автомобільної траси, яка б
розвантажила центральну дорогу від транзитного транспорту, що значно
зменшить загазованість атмосферного повітря.

2.4. Відходи
В місті Яремче відсутній полігон твердих побутових відходів, його
складування здійснюється на полігоні Надвірнянського району. Токсичні
відходи на території Яремчанського регіону не утворюються. Основні
промислові відходи, це відходи від деревообробки: тирса, стружка і т.ін.
В галузі заготівлі, переробки деревини здійснюють діяльність близько 30
суб’єктів підприємництва, які у встановлений порядок отримують від
держуправління охорони навколишнього природного середовища дозволи на
утворення і розміщення відходів,

укладають договори на їх вивіз, однак

зберігання та складування цих відходів здійснюється з значними порушеннями.
Тільки на деяких підприємствах використовують відходи в якості палива для
сушки готових виробів, один СПД переробляє тирсу на паливні брикети. При
цьому в законодавчому полі не передбачено стимулу за використання відходів
підприємствами у вигляді палива чи іншому їх використання. Тобто такі
підприємства вносять таку саму плату як підприємства, які забруднюють
навколишнє середовище зберігаючи їх без навісів, підготовлених площадок і
т.ін.
Встановлення території міської ради, як центру туризму та рекреації
зумовлює створення сприятливих умов для відпочинку гостей міста, що
зобов’язує дотримуватися чистоти міста та проводити заходи по благоустрою
території ( збір, переробка та утилізація ТПВ).
Питання збору, роздільного збирання корисних компонентів ТПВ,
макулатури, склобою, ганчір’я , полімерів , металобрухту на сьогоднішній день
стало найактуальнішим і потребує нагального вирішення. На території
Яремчанської міської ради та сусідніх районів підприємства із заготівлі
вторсировини відсутні.
В даний час збирання сміття, відходів, їхнє транспортування здійснюють
комунальне підприємство „Благоустрій”, створене Яремчанською міською
радою та КП „Селищне комунальне підприємство” створене Ворохтянською
селищною радою. КП „Благоустрій” здійснює збирання сміття, відходів з

території міста Яремче, а також села Микуличин, Поляниця та частина села
Татарів. КП „Селищне комунальне підприємство” здійснює збирання сміття,
відходів з території смт.Ворохта, с.Яблуниця та частини с.Татарів.
Одним із основних напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ є
впровадження на території міської ради системи роздільного збору ТПВ, що
дасть змогу скоротити кількість сміття що вивозиться та загалом використати
відсортоване сміття як вторсировину.

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
(фінансове забезпечення реалізації основних заходів Програми наведені в
додатку 1)
3.1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:
– забезпечити належне утримання берегів та русел річок і потоків на території
населених пунктів, очищення їх від захаращення;
(постійно – селищна та сільські ради,
міське комунальне підприємство (МКП),
КП «Благоустрій», держлісгоспи, КНПП)
– посилити контроль за неорганізованим скидом стічних каналізаційних вод,
припинити подачу питної води тим споживачам, які технічно мають
можливість підключитися до комунальних каналізаційних мереж, а також не
видавати технічні умови на водопостачання тим споживачам, які не
забезпечили належне водовідведення;
(постійно – ВУВКГ, відділ ЖКГ МВК,
селищна та сільські ради)
– провести паспортизацію прибережних захисних смуг (ПЗС) де існує забудова,
їх натурне обстеження та винесення їх меж в натурі, встановлення правил
поводження та здійснення контролю за дотриманням природоохоронного
режиму в ПЗС;
(2012-2014 – відділ ЖКГ МВК, селищна
та сільські ради, КНПП, держлісгоспи)
– продовжити роботу по проектуванні та будівництву нових очисних споруд
населених пунктів регіону.
(2015 – відділ ЖКГ МВК, селищна та
сільські ради)
- провести коригування Генерального плану міста в частині прокладання
водопровідних та каналізаційних мереж.
(2013-2015
–
відділ
містобудування, архітектури та
будівництва)

3.2. Охорона атмосферного повітря
– продовжити газифікацію населених пунктів міської ради;
(постійно – селищна та сільські ради, «ВАТ «Укрнафта»)
– посилити контроль за спалювання листя населенням, вивчити питання
можливості збору з наступним компостуванням опалого листя.
(постійно –відділ ЖКГ МВК, селищна та
сільські ради)
3.3. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і
побутових відходів:
- виконкомам сільських, селищної та міської рад проводити контроль
за діяльністю комунальних підприємств по вивозу твердих
побутових відходів (ТПВ), вжити запобіжних заходів щодо
недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ;
(постійно –відділ ЖКГ МВК, селищна та
сільські ради)
- запровадження на всій території міської ради системи роздільного
збору ТПВ та вивчити можливість переробки вторсировини.
(2014 – КП «Благоустрій», КП «Селищне
комунальне підприємство»)
3.4. Охорона і раціональне використання земель
– завершити впровадження екологічно-безпечних технології в усіх ланках
лісогосподарського і лісозаготівельного виробництва (підвісні трелювальні
установки, гужовий та колісний транспорт, спуск деревини за допомогою
лотків);
(постійно – КНПП, держлісгоспи)
– забезпечити охорону земель в місцях потенційної загрози зсувів під час
паводків на гірських потічках, особливо в місцях проживання населення;

(постійно – МКП, селищна та сільські
ради)
– відновити водовідведення та провести капремонт та розчистку лісових доріг,
що примикають до населених пунктів.
(постійно – КНПП, держлісгоспи)
- постійним лісокористувачам виготовити правоустановчі документи та винести
межі в натурі своїх територій.
(2013-2015 – КНПП, держлісгоспи)

3.5. Охорона і раціональне використання природних рослинних
ресурсів і ресурсів тваринного світу
- постійним лісокористувачам при здійсненні лісогосподарських заходів
неухильно дотримуватися чинного законодавства України. Планові завдання
наведені в додатках 2-5 до Програми.
(постійно – КНПП, держлісгоспи)
– забезпечити оптимальний режим гірських річок шляхом будівництва різних
гідроспоруд та перепадів для створення умов розвитку рибних запасів;
(постійно – КНПП, держлісгоспи)
– проводити заходи щодо недопущення виникнення лісових пожеж;
(постійно – КНПП, держлісгоспи)
- постійним лісокористувачам забезпечити належне утримання лісовозних доріг
при їх експлуатації.
(постійно – КНПП, держлісгоспи)
3.6. Збереження природо-заповідного фонду, формування екологічної
мережі
– провести спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи
пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ місцевого
значення в частині встановлення меж на місцевості;
(2014 – КНПП)
– облаштувати нові та належно утримувати діючі відпочинкові території.

(постійно – КНПП, держлісгоспи)
3.7. Проектні та проектно-кошторисні роботи
– проведення проектних робіт будівництва та модернізації існуючих очисних
споруд, розширення мережі каналізаційних колекторів в місті Яремче,
смт.Ворохта, а також будівництва локальних очисних споруд в усіх населених
пунктах регіону;
(2013 – ВУВКГ, селищна та сільські ради)
– виготовлення проектів будівництва нових гілок каналізаційної мережі
м.Яремче.
(2013 - ВУВКГ)
3.8. Наука, інформація і освіта, моніторинг навколишнього
природного середовища
– постійно проводити інформаційно-просвітницьку роботу з населенням та
власниками туристично-готельного бізнесу щодо популяризації локальних
очисних споруд, роздільного збору ТПВ, в т.ч. поводження з небезпечними
відходами;
(постійно – КНПП, відділ ЖКГ МВК)
–

провести

інвентаризацію

джерел

забруднення

поверхневих

вод

каналізаційними стоками;
(2013 – відділ ЖКГ МВК, ВУВКГ)
– забезпечити проведення еколого-просвітницької роботи в навчальних
закладах, періодичне видання поліграфічної продукції (буклети, листівки,
брошури тощо) на екологічну тематику, організація екологічних семінарів.
(постійно – КНПП)

Додаток 1 до Програми
Фінансове забезпечення реалізації основних заходів Програми
№
п/п

Назва заходу

1

Будівництво нових очисних
споруд та каналізаційного
колектора на території с-ще
Ворохта (в тому числі
проектування)
Будівництво очисних споруд м.
Яремче
продуктивністю 4000
м3/добу

2

3

Будівництво нових та
реконструкція діючих
каналізаційних мереж у
м.Яремче

4

Проектування та будівництво
очисних споруд спортивнооздоровчої бази «Заросляк»

5

Проектування та будівництво
очисних споруд школи с.
Микуличин
Виготовлення та встановлення

6

Терм
ін
вико
нанн
я

Виконавці
Вартість
заходу

Джерела фінансування, тис.грн.
фонд охорони
бюджет
навколишнього природного
середовища
держав
облас
місцеви
дер
обл
місце
ний
ний
й
жав
асн
вий
ний
ий

Підпрограма «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»
2012ВУВКГ
31500,0
28000,0 1000,0
2015

20122015
2012
2013
2014
2015
2014

2015
2013

ВУВКГ

ВУВКГ
Спортивнооздоровча база
«Заросляк»
Ворохтянська
селищна рада
Микуличинська
сільська рада
МКП, КП

27806,7

24000,0

806,7

1600,0
698,0

698,0

710,0

710,0
20,0

інвес
тиції,
грант
и

2500,0

1000,0

400,0
400,0
400,0
400,0

влас
ні
кошт
и
підпр
иємс
тв

2000,0

7

8
9

10

інформаційних стендів для
прибережних захисних смуг
Придбання електронного
насосного агрегату для заміни
на ЦНС
Придбання спектрофотометра
КФК-3 для лабораторії ВУВКГ
Модернізація насосної КНС в
районі 5 пов. будинків по
вул.Свободи м.Яремче
Придбання асенізаційної
машини КО503 В

2014

40,0

2013

«Благоустрій»,
КНПП
ВУВКГ

20,0

2012

ВУВКГ

25,0

25,0

2014

ВУВКГ

240,0

240,0

2015

ВУВКГ

350,0

22,0

22,0

350,0

Підпрограма «Охорона атмосферного повітря»
11

12

13
14

Впровадження технологій, що
забезпечують зменшення рівня
забруднення атмосферного
повітря у котельнях м. Яремче
Газифікація населених пунктів

2014

Відділ ЖКГ МВК,
селищна та
сільські ради

633,0

300,0

333,0

ПАТ «Івано3500,0
Франківськ газ»
10500,0
3500,0
Надвірнянське
2015
3500,0
УЕГГ ,селищна
та сільські ради
Підпрограма «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів»

Придбання сміттєвозної
машини КО-449-41 на базі МАЗ
Придбання обладнання
(контейнерів) для збору (в тому
числі для роздільного) твердих
побутових відходів

2013
2014

2014

КП
«Благоустрій»

450,0

2012
2013

450,0
40,0

КП
«Благоустрій»

160,0

40,0

2014

40,0

2015

40,0

Ремонт існуючих та
облаштування нових
контейнерних площадок

2012
2013
2014
2015

16

Придбання пресу ЕК-1107

2013

17

Придбання сортувальноконвеєрної лінії

2013

18

Придбання обладнання ПГ-1А01 для завантаження та
розвантаження вторсировини

2015

15

КП
«Благоустрій»
КП
«Благоустрій»
КП
«Благоустрій»
КП
«Благоустрій»

10,0
10,0
10,0
10,0

40,0
90,0

90,0

290,0

290,0

350,0

350,0

Підпрограма «Охорона і раціональне використання земель»
19

20

Придбання габіонів для
берегоукріплюючих робіт
Будівництво та ремонт
лісовозних доріг

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014

МКП, селищна
та сільські ради

50,0
50,0
200,0

50,0
50,0
165,0

Держлісгоспи

165,0

660,0

165,0

2015
21

Будівництво , капітальний та
поточний ремонт
берегозакріплювальних,
протизсувних та протиселевих
споруд

165,0

2012

500,0

250,0

500,0

250,0

2014

500,0

250,0

2015

500,0

250,0

2013

МКП ,
селищна та
сільські ради

3000,0

Підпрограма «Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу»
22

23

24

25

26

27

Заходи з озеленення населених
пунктів міської ради (в т.ч.
придбання посадкового
матеріалу)

Будівництво перепадів на
потічках

2012
2013

50,0
МКП, селищна
та сільські ради

250,0
50,0

2014

50,0

2015

50,0

2012
2013
2014

25,0

25,0
7,5

Держлісгоспи

30,0

2015
2015

7,5
7,5
7,5

Будівництво притулку для
МКП, селищна
10,0
10,0
бездомних тварин
та сільські ради
Підпрограма «Збереження природо-заповідного фонду, формування екологічної мережі»
Проведення спец. заходів, спрямованих на 2014
КНПП
20,0
20,0

запобігання знищенню чи пошкодженню
природних комплексів територій та
об'єктів ПЗФ місцевого значення в частині
встановлення меж на місцевості

Влаштування рекреаційних місць

Вигот. проектно-кошторисної
документації на будівництво
напірного колектора та
каналізаційних мереж
санаторію «Гірське повітря» в
с-щі Ворохта потуж. 50 м3/добу

2012
2013
2014
2015
2013

Держлісгоспи,
КНПП

24,0

Підпрограма «Проектні та проектно-кошторисні роботи»
Санаторій
299,9
200,0
«Гірське
повітря»

6,0
6,0
6,0
6,0
99,9

28

29

30

Виготовлення проектно2013
150,0
кошторисної документації на
Сільські ради
450,0
будівництво міні-очисних
2014
150,0
споруд для населених пунктів
2015
150,0
регіону (с.Микуличин,
с.Татарів, с.Поляниця)
Підпрограма «Наука, інформація і освіта, моніторинг навколишнього природного середовища»
2013
КНПП
Придбання обладнання для
запровадження державної
системи моніторингу
навколишнього природного
середовища (КНПП)
Розробка, видання та
2012
перевидання поліграфічної
КНПП,
2013
продукції (буклети, листівки,
громадські
2014
брошури тощо) на екологічну
організації
2015
тематику, проведення семінарів
Всього на час реалізації Програми

За роками

150,0

150,0

12,5
12,5
12,5
12,5

50,0

80648,6

7789,7

3200

2012

525

790

2013

1380

810

2014

2358
3526,7

2015

52000

52000

10500

350

1445

863,9

10

191

3500

57

290,9

810

3500

343

191

790

3500

1035

191

350

4500

4500

Додаток 2 до Програми
Щорічні обсяги лісовідновних робіт КНПП та держлісгоспами на період 2012-2015 роки
Посів
Заготівля
Лісовідно
В т.ч.
Догляд за
Вирощування
лісових
лісового
влення,
лісовими
посадкового
матеріалу,
Всього (га) Посадка
Природне культурами, насіння, кг розсадників,
Назва суб’єкта
га
га
тис. штук
лісових поновлення,
господарювання
га
культур,
га
Карпатський НПП
15
10
5
30
50
10
ДП „Ворохтянське ЛГ”
38
7
31
100
50
0,1
70
ДП „Делятинське ЛГ”
200
40
160
100
350
0,25
250
Разом
253
57
196
230
450
0,35
330
Додаток 3 до Програми
Щорічні об’єми рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства на період 2012-2015 роки
Назва
суб’єкта господарювання

Карпатський НПП
ДП „Ворохтянське ЛГ”
ДП „Делятинське ЛГ”
Разом

Освітлення

Прочистки

Прорідження

Прохідні рубки Вибірково санітарні
рубки

га

тис. м.
куб.

га

тис. м.
куб.

га

тис. м.
куб.

га

тис. м.
куб.

га

тис. м.
куб.

10
18,5
45
73,5

0,1
0,13
0,3
0,53

10
50,7
90
150,7

0,2
0,54
0,6
1,34

20
10,1
63
93,1

0,5
0,19
1,0
1,69

26,5
28
54,5

0,74
0,7
1,44

1000
224,9
400
1624,9

20
5,47
6,3
31,77

Додаток 4 до Програми
Щорічні об’єми рубок головного користування на період 2012-2015 роки
Назва
суб’єкта господарювання
ДП „Ворохтянське ЛГ”
ДП „Делятинське ЛГ”
Разом

Затверджена розрахункова лісосіка, тис. м. куб.
14,67
43,8
58,47
Додаток 5 до Програми

Щорічні завдання по утриманню єгерської служби та вкладання коштів на охорону та відновлення мисливської фауни на
період 2012-2015 роки

Назва
суб’єкта господарювання
Карпатський НПП
ДП „Ворохтянське ЛГ”
ДП „Делятинське ЛГ”
Разом

Завдання по
забезпеченню
штатними
єгерями
2
4
6

Завдання по
вкладенню коштів
на відтворення
фауни, тис.грн.
33,0
8,9
11,8
53,7

Утримання та догляд звірів у
вольєрах, тис.грн.
190,0
190,0

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території
Яремчанської міської ради на період 2008 – 2013 років
З метою поліпшення екологічної ситуації в місті, зниження рівнів
забруднення довкілля та виснаження природних ресурсів, забезпечення
оптимальних умов проживання населення, рекреантів та екологічної безпеки
Яремчанським міськвиконкомом було розроблено «Програму охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки на території Яремчанської міської ради на період 2008 – 2013 років» (далі
– Програма), яка затверджена рішенням міської ради від 27.03.2008 року №21315/2008.
В рамках реалізації даної Програми було передбачено ряд заходів щодо
покращення екологічної ситуації на території міської ради. Виконавцями заходів
по мірі можливості виконувалися поставлені завдання. Фінансування заходів
проводилося з різних джерел, бюджетів різних рівнів.
Зокрема з екологічних фондів різних рівнів було використано:
в 2008 році
− відновлювальні роботи на водозабірних спорудах р.Жонка на суму 694,543
тис.грн;
− відновлення щебеневого покриття дороги по вул..Кармелюка в м.Яремче на
суму 113,614 тис.грн.
− виготовлення проекту будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж
продуктивністю 4000 м3 на добу в м. Яремче на суму 351,089 тис.грн.
− Придбання посадкового матеріалу на суму 36,84 тис.грн.
− Придбання обладнання для запровадження державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища на території Карпатського НПП
49,38 (Держфонд ОНПС)
Варто зазначити, що внаслідок стихії, яка мала місце 23-27 липня 2008 року
було знищено ряд берегоукріплень в населених пунктах Яремчанської міської
ради. На відновлення берегоукріплень з державного бюджету було використано
16,8 млн.грн.
2009 рік
− Розробка флеш банерів для інтернет сторінки по проекту «Політика чистоти»
на суму 4,0 тис.грн
− Обласні кошти громадська організація «Еко-плай» - 6,0 тис.грн;
− Придбання урн для сміття – 5,581 тис.грн.
− Рекультивація порушених земель відповідно до проекту «Рекультивація
сміттєзвалища у селищі Ворохта на вул.Говерлянській» на суму 296,017
тис.грн.
− Видання поліграфічної продукції (книга «Карпатський національний
природний парк») 98,0 тис.грн.

− Створення природно-охоронного та агітаційного центру у природо
заповідному фонді урочища Гиджак (для ДП «Делятинський лісгосп») 24,547
тис.грн.
− Організація території об’єктів природозаповідного фонду на території ДП
«Делятинський лісгосп» 175,647 тис.грн.
− Придбання машини для збору та перевезення побутових відходів у с-щі
Ворохта (для КП «Селищне комунальне підприємство») 330,0 тис.грн.
(облфонд ОНПС)
2010 рік
З державного фонду ОНПС була субвенція в сумі 204,0 тис.грн. на
благоустрій місць відпочинку на туристичних маршрутах за участю громадської
організації «Еко-плай» в сумі 13,0 тис.грн.
2011 рік
– придбання електродвигуна для ВУВКГ – 9,0 тис.грн (місцевий бюджет)
– проведено заходи з охорони підземних вод та ліквідацію джерел їх забруднення
на вул. С.Бандери, Свободи, Галицькій
у м.Яремче, а саме заміну
каналізаційних мереж діам.300мм протяжністю 475 м.п та діам. 200 мм.
протяжністю 60 м.п. на суму – 398,208 тис.грн.
– придбано контейнерів для збору твердих побутових відходів на суму 241,845
тис.грн.
Одночасно з метою реалізації заходів даної Програми міськвиконкомом
спрямовувались кошти з загального фонду та фонду розвитку міста за рахунок
яких виконані наступні роботи:
В 2008 році:
Заміна водопроводу на території санітарної зони водозабору біля
10,0
хлораторної станції в м. Яремче
Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Курортна м.
24,704
Яремче
Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Стуса, Галицька,
89,994
Об’їзна м. Яремче
Придбання габіонних ящиків (746 шт.)
319,4
Пайова участь у будівництві підвідного газопроводу до смт. Ворохта
44,665
(ділянка с. Микуличин)
108,2
Береукріплення підпірних стінок по вул.Прикарпатська, Кармелюка,
Довбуша
2009 рік
Придбання гідравлічного пресу для КП «Благоустрій»
Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.Свободи, Лепкого
Придбання обладнання для сміттєвозних машин КП «Благоустрій»
Капітальний ремонт колектора очисних споруд Яблуницької ЗОШ
2010 рік
Придбання дренажного насосу
Установка автоматичного конденсатора для ВУВКГ

29,7
22,02
15,0
83,2
2,5
18,6

капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів по
вул.Свободи
капітальний ремонт каналізаційного колектора по
вул.Галицькій в м.Яремче
капітальний ремонт ливневої каналізації в м.Яремче,вул.Свободи
капітальний ремонт та влаштування ливневої каналізації по
вул.Підскельна
капітальний ремонт котельні по вул.Довбуша
капітальний ремонт котельні по вул.Шевченка,Свободи та
Микуличин ЗОШ
Пайова участь у будівництві підвідного газопроводу до смт. Ворохта
(ділянка с. Микуличин)
2011 рік
Капітальний ремонт очисних споруд Яблуницької ЗОШ
Капітальний ремонт котелень відділу освіти та ЦМЛ
Будівництво центрального водопроводу до Яремчанської ЗОШ №2

31,1
30,0
273,0
26,2
20,2
104,1
115,0

28,7
118,8
374,1

Щодо суб’єктів господарювання, розміщених на території Яремчанської
міської ради, які здійснюють діяльність пов’язану з охороною та раціональним
використанням лісових ресурсів і мисливської фауни, а це Карпатський
національний природний парк (КНПП) та державні підприємства «Делятинське
лісове господарство» і «Ворохтянське лісове господарство», то останніми в межах
реалізації Програми постійно виконувалися поставлені завдання. Зокрема
важливим є те, що трелювання деревини проводиться виключно гужовим
транспортом, колісними тракторами чи підвісними установками на заміну
трелюванню з використанням гусеничних тракторів. ДП «Делятинське лісове
господарство» згідно заходів Програми припинило проведення рубок головного
користування в басейні річки Жонка.
Аналізуючи виконання щорічних обсягів лісовідновних і лісогосподарських
робіт, рубок головного користування та завдання по утриманню єгерської служби
і вкладання коштів на охорону та відтворення мисливської фауни, треба відмітити
добре налагоджену роботу вищевказаних підприємств. Для прикладу, ДП
«Делятинське лісове господарство» забезпечило перевиконання планових робіт з
лісовідновлення, догляду за лісовими культурами, заготівлі лісового насіння,
вирощування посадкового матеріалу та збільшило суму по вкладанню коштів на
відтворення фауни (+33 %).
КНПП та держлісгоспи постійно забезпечують очистку берегів річок та
потоків від засміченості, проводяться роботи по облаштуванні джерел,
поновлюються зони відпочинку. Лісовою охороною вказаних підприємств
постійно проводяться рейди по дотриманню природоохоронного законодавства
України.
Щорічно органами місцевого самоврядування міської ради, в рамках
щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та «Дня довкілля» проводяться
весняні толоки. Так в 2012 році з метою забезпечення належного благоустрою
населених пунктів
Яремчанського регіону 27.03.2012 року на засіданні
міськвиконкому розглянуто питання «Про проведення весняної толоки по

санітарній очистці і благоустрою населених пунктів». З цього питання
міськвиконком прийняв відповідне рішення за №23.
Хід виконання цього рішення та розпорядження облдержадміністрації від
22.03.2012 року №174 «Про проведення в рамках щорічної всеукраїнської акції
«За чисте довкілля» та «Дня довкілля» кожного понеділка аналізувався на
робочих зустрічах міського голови із
керівниками відділів і управлінь
міськвиконкому, комунальних підприємств міста.
В результаті прийнятих рішень, за установами та організаціями міста було
закріплено території для прибирання їх від забруднення і засміченості, внаслідок
чого за період проведення двомісячника очищено від сміття 10 км берегів річок та
потічків, упорядковано 35 джерел. Завдяки праці комунальних підприємств
ліквідовано 15 стихійних сміттєзвалищ.
Міським комунальним підприємством упорядковано квітники та висаджено
квіти на суму 19,8 тис.грн. Прибрано придорожні смуги, бічні та центральні
вулиці. В цілому в заходах по благоустрою залучено 2625 чол
В рамках міської акції «Посади дерево» залучено загальноосвітні школи
міста, Делятинський та Ворохтянський держлісгосп, КНПП, підприємства та
установи міста в результаті чого висаджено 425 шт дерев та 180 шт кущів,
прибрано всі прилеглі території. Окрім того з учнями шкіл КНПП проведено
відкриті екологічні уроки на яких розглядалися проблемні питання благоустрою
територій міської ради.
Враховуючи нову державну екологічну політику України як частину
реформ, що впроваджуються в процесі асоціації з Європейським Союзом,
визначену Законом Україні «Про основні засади (Стратегію) державної
екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено 21 грудня 2010 року) та
Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища (НПД)
на 2011-2015 роки (затвердженого Розпорядженням КМУ 25 травня 2011 року)
Яремчанським міськвиконкомом розроблено нову Програму охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки на території Яремчанської міської ради на період 2012 – 2015 років з
врахуванням основних напрямків нової Стратегії, а це:
8. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
9. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної
безпеки.
10.Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього
середовища.
11.Інтеграція екологічної політики та вдосконалення інтегрованого
екологічного управління.
12.Припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття та
формування екомережі.
13.Забезпечення збалансованого використання природних ресурсів.
14.Удосконалення регіональної екологічної політики.
Начальник відділу житлово-комунального
господарства міськвиконкому

Юрій Сіщук

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
Від 16.08.2012р
Про хід виконання рішення
Яремчанської міської ради
від 18.03.2010р. за № 42330/2010 «Про
затвердження
програми реалізації в місті
Державної цільової програми
«Цукровий діабет на 2009-2013
рр.».

м.Яремче

№221-13/2012

Заслухавши та обговоривши доповідь головного лікаря Яремчанської
ЦМЛ «Про хід виконання міської програми «Цукровий діабет на 20092013рр.», Яремчанська міська рада вирішила:
1. Інформацію про хід виконання програми взяти до уваги.
2. Головному лікарю Яремчанської ЦМЛ (О.Соколюку)
координацію та контроль за виконанням заходів програми.

забезпечити

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) посилити контроль
за ефективним
та цільовим використанням коштів, передбачених на
виконання заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради Тараса Клим'юка.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012 року

м.Яремче

№ 222-13/2012

Про внесення змін до
міського бюджету
Міська рада вирішила:
1. Внести зміни в перелік видатків фонду розвитку міського бюджету
на 2012 рік, який затверджений рішенням міської ради від 30.12.2011 р. №
148-8/2011 «Про програму соціально-економічного і культурного розвитку м.
Яремче на 2012 рік та перспективні завдання на 2013-2014 рр.», а саме:
1.1. Розділ І. Житлово- комунальне господарство. п. 1.Зменшити
обсяг фінансування на 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень;
Розділ ІІ. Охорона здоров’я. Добавити п. 4. «Капітальний ремонт
внутрішньо-будинкових мереж центрального теплопостачання в міській
центральній лікарні» на суму 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень.
1.2. Розділ ІІІ. Культура. п.1. Зменшити обсяг фінансування на 5 280 (
п’ять тисяч двісті вісімдесят) гривень.
Добавити: п. 2. «Придбання предметів довгострокового користування»
на суму 5 280 ( п’ять тисяч двісті вісімдесят) гривень.
1.3. Розділ ІV. Освіта. п.4. Зменшити обсяг фінансування на

53 500

( п’ятдесят три тисячі п’ятсот ) гривень;
Збільшити п.6. «Придбання предметів довгострокового користування»
на суму 18 500 ( вісімнадцять тисяч п’ятсот ) гривень.
Добавити

п.10

«Капремонт

системи

Яремчанської ЗОШ №3 I-II ступенів»
гривень.

водопостачання

санвузлів

на суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч)

Добавити п.11. «Придбання комплекту шкільних парт» на суму 20 000
(двадцять тисяч) гривень (для Яремчанської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів та
Татарівської ЗОШ І-ІІ ступенів).
2. Внести зміни в розподіл видатків загального фонду, які затверджені
додатком № 3 до рішення міської ради від 30.12.2011 р. № 146-8/2011 «Про
міський бюджет на 2012 рік», а саме:
2.1. Відділ культури:
- по КФКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи» зменшити план асигнувань на суму 11 500
(одинадцять тисяч п’ятсот) гривень;
- по КФКВ 110201 «Бібліотеки» збільшити план асигнувань на суму
4 650 ( чотири тисячі шістсот п’ятдесят) гривень для проведення мережі
Інтернет в 5-ох бібліотеках;
- по КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» збільшити план асигнувань на суму 6 850 ( шість тисяч
вісімсот

п’ятдесят)

гривень

для

планово-технічного

та

сервісного

обслуговування газових приладів.
2.2. міськвиконкому

по КФКВ 180404 «Регіональна програма

підтримки малого і середнього підприємництва на території Яремчанської
міської ради на 2011-2012 рр.» зменшити план асигнувань на суму 20 000
(двадцять тисяч ) гривень;
відділу культури по КФКВ 110103 «Філармонії, музичні
колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» збільшити план
асигнувань на суму 20 000 (двадцять тисяч ) гривень.
2.3.

міській центральній лікарні по КФКВ 080300 «Поліклініки і

амбулаторії(крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)» , а саме:
-

зменшити

призначення

по

КЕКВ

1132

«Медикаменти

перев’язувальні матеріали» на суму 1 000 (одна тисяча ) гривень;

та

- збільшити призначення по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» на
суму 1 000 (одна тисяча ) гривень.
3. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету, п. 14 рішення міської ради від 30.12.2011 р. № 146-8/2011
«Про міський бюджет на 2012 рік», керуючись п.7 ст. 78 Бюджетного
кодексу України :
3.1. Збільшити план доходів загального фонду міського бюджету в сумі
310 000 ( триста десять тисяч ) гривень по ККД 11010100 «Податок на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими агентами , із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати».
3.2. Спрямувати понадпланові надходження по загальному фонду
міського бюджету в сумі 310 000 (триста десять тисяч) гривень фінансовому
управлінню по КФКВ 250323 як субвенцію на утримання об’єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування для бюджету смт. Ворохта (для Ворохтянської
міської лікарні);
4. Враховуючи додаток №1, додаток №3 до рішення обласної ради від
08.06.2012 року № 544-15/2012 « Про внесення змін до обласного бюджету на
2012 рік»:
4.1. врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на
стимулювання

місцевих

органів

влади

за

перевиконання

річних

розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного
податку в сумі 400 (чотириста) гривень по ККД 41021900;
спрямувати зазначену додаткову дотацію міськвиконкому по
КФКВ 100203 для оплати вуличного освітлення (благоустрій міста).
4.2. врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

інвалідам з дитинства та

тимчасової державної допомоги дітям

в сумі 1 670 400 (один мільйон

шістсот сімдесят тисяч чотириста) гривень по ККД 41030600;
спрямувати зазначену субвенцію управлінню праці та соціального
захисту населення для виплати вищевказаних допомог.
4.3. врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 9 000
(дев’ять тисяч ) гривень по ККД 41035800;
спрямувати зазначену субвенцію управлінню праці та соціального
захисту населення для виплати вищевказаних допомог по КФКВ 070303.
5. За рахунок спрямування частини вільного залишку загального фонду
Поляницького сільського бюджету, збільшити план доходів загального
фонду міського бюджету по ККД 41035000 «Інші субвенції» на суму 15 766
(п'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят шість ) гривень.
Спрямувати зазначену субвенцію загального фонду відділу освіти по
КФКВ 070201 для Поляницької ЗОШ I-II ступенів на оплату послуг (крім
комунальних), для поточного ремонту обладнання котельні.
6. Здійснити перерозподіл видатків

загального фонду міського

бюджету шляхом:
- зменшення бюджетних призначень міській центральній лікарні по
КФКВ 080101 на суму 50 000 (п’ятдесят тисяч ) гривень;
- збільшення бюджетних призначень фінансовому управлінню на суму
50 000 (п’ятдесят тисяч ) гривень як субвенцію для бюджету смт. Ворохта
(для Ворохтянської міської лікарні на придбання медикаментів для
забезпечення швидкої медичної допомоги).
7. Спрямувати із коштів, передбачених п.1. розділ VІ. Міськвиконком
в переліку видатків фонду розвитку міського бюджету на 2012 рік кошти в

сумі 10 000 (десять тисяч) гривень як дольову участь міськвиконкому у
будівництві та капітальному ремонті та придбанні основних засобів для
Української Греко-Католицької Церкви Івана Милостивого в мікрорайоні
Ямна.
8.

На

виконання

Програми

охорони

довкілля,

раціонального

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на
території Яремчанської міської ради на період 2012-2015 рр., затвердженої
рішенням міської ради від 16.08.2012 р. № 220-13/2012, спрямувати частину
вільного залишку екологічних коштів спеціального фонду міського бюджету
станом на 01.01.2012 року в сумі 39 000 (тридцять дев’ять тисяч ) гривень
міськвиконкому по КФКВ 240601, з яких :
- 29 000 (двадцять дев’ять тисяч) гривень для озеленення центральної
частини м. Яремче;
-

10 000

(десять

тисяч)

гривень

на

поточний

ремонт

берегоукріплюючих споруд по вул. Свободи в м. Яремче (в районі будинків
№ 151-153).
9. Затвердити розпорядження міського голови від 25.07.2012 року №
169-р «Про внесення змін до міського бюджету», від 31.07.2012 р. № 178 -р
«Про внесення змін до міського бюджету».
10. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) внести
відповідні зміни в розпис міського бюджету, які випливають з даного
рішення.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Г. Баюрак).

Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 25.07.2012 року

м.Яремче

№ 169-р

Про внесення змін
до міського бюджету

Враховуючи

перевиконання дохідної частини загального

фонду

міського бюджету, п. 14 рішення міської ради від 30.12.2011 р. № 146-8/2011
«Про міський бюджет на 2012 рік», керуючись п.7 ст. 78 Бюджетного
кодексу України, на підставі протоколу постійної комісії міської ради

з

питань економіки, фінансів та бюджету від 20.07.2012 р. :
1. Збільшити план доходів загального фонду міського бюджету в сумі
160 000 ( сто шістдесят тисяч ) гривень по ККД 11010100 «Податок на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами , із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати».
2. Спрямувати понадпланові надходження по загальному фонду міського
бюджету

в сумі

160 000 ( сто шістдесят тисяч ) гривень фінансовому

управлінню по КФКВ 250323 як субвенцію на утримання об’єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування для бюджету смт. Ворохта (для Ворохтянської
міської лікарні);
3.

Внести зміни в п. 2. рішення сесії міської ради від 31.05.2012 р. №

202-11/2012 «Про внесення змін до міського бюджету» , виклавши його в
новій редакції :
Спрямувати із коштів, передбачених п.1. розділ VІ. Міськвиконком
в переліку видатків фонду розвитку міського бюджету на 2012 рік кошти в

сумі 35 000 (тридцять п’ять тисяч) грн. як дольову участь міськвиконкому у
будівництві, капітальному ремонті та придбанні основних засобів для
культових споруд , з яких:
- 20 000 (двадцять тисяч) грн. для монастиря пророка Іллі в
мікрорайоні Дора;
- 15 000 (п’ятнадцять тисяч) грн. для Української Греко-Католицької
Церкви Івана Милостивого в мікрорайоні Ямна.
4. Фінансовому управлінню (Г.Кіщук) внести відповідні зміни в розпис
міського бюджету, які випливають з даного розпорядження.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника міського голови Бандурку Н.В.
6. Дане розпорядження підлягає затвердженню на сесії міської
ради.

Міський голова

Василь Онутчак

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 31.07. 2012 року

м.Яремче

№ 178 - р

Про внесення змін
до міського бюджету

Враховуючи

перевиконання дохідної частини загального

фонду

міського бюджету, п. 14 рішення міської ради від 30.12.2011 р. № 146-8/2011
«Про міський бюджет на 2012 рік», керуючись п.7 ст. 78 Бюджетного
кодексу України, на підставі протоколу постійної комісії міської ради

з

питань економіки, фінансів та бюджету від 20.07.2012 р. :
1. Збільшити план доходів загального фонду міського бюджету в сумі
110 000 ( сто десять тисяч ) гривень по ККД 11010100 «Податок на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими агентами , із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати».
Спрямувати понадпланові надходження по загальному фонду міського
бюджету в сумі 110 000 ( сто десять тисяч ) гривень відділу освіти по КФКВ
070201 для придбання товарів і послуг.
2. Внести зміни в п.6. абзац 2 рішення міської ради від 29.03.2012 р. №
173-10/2012 «Про внесення змін до міського бюджету», виклавши його в
новій редакції:
-

міськвиконкому

по

КФКВ

170703

«Транспорт,

дорожнє

господарство, зв'язок телекомунікації та інформатика» зменшити план
асигнувань по

видатках споживання та збільшити план асигнувань по

видатках розвитку на суму 180 000 (сто вісімдесят тисяч ) грн , спрямувавши
їх, зокрема:

- 165 688 (сто шістдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень
на капітальний ремонт покриття вулиць Ковпака, Федьковича, Шептицького,
Пушкіна в м. Яремче, в тому числі: 11 448 (одинадцять тисяч чотириста
сорок вісім) гривень на виготовлення проектно- кошторисної документації;
- 14 312 (чотирнадцять тисяч триста дванадцять) гривень на виготовлення
проектно- кошторисної документації по капітальному ремонту покриття
об’їзної дороги (вул. Свободи, Бандери, Ковпака) в м. Яремче.
3. Спрямувати

планові надходження збору за першу реєстрацію

транспортного засобу спеціального фонду міського бюджету в сумі 61 115 (
шістдесят одна тисяча сто п’ятнадцять) гривень

міськвиконкому на

поточний ремонт дороги та моста по вул. Довбуша в м. Яремче.
4. Збільшити план доходів спеціального фонду міського бюджету в сумі
19 808 ( дев’ятнадцять

тисяч вісімсот вісім) гривень по ККД 12020200

«Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів (з громадян)».
Спрямувати понадпланові надходження по спеціальному фонду в сумі
19 808 ( дев’ятнадцять тисяч вісімсот вісім) гривень міськвиконкому на
поточний

ремонт

доріг

місцевого

значення

в

м.

Яремче

(вул.

Б.Хмельницького, вул. Мічуріна, вул. Страчених, вул. Прикарпатська, вул.
Свободи (біля житлового будинку № 214), вул. Пушкіна, вул. Шептицького,
вул. Федьковича, вул. Стефаника, вул. Грушевського).
5. Внести зміни в перелік видатків фонду розвитку міського бюджету на
2012 рік, який затверджений рішенням міської ради від 30.12.2011 р. № 1488/2011 «Про програму соціально-економічного і культурного розвитку м.
Яремче на 2012 рік та перспективні завдання на 2013-2014 рр.», а саме:
Розділ ІV. Освіта. п.4. Зменшити обсяг фінансування на

40 420

(сорок тисяч чотириста двадцять) гривень.
Розділ І. Житлово-комунальне господарство. Добавити п. 17
«Капітальний ремонт підвісної лавки по вул. Свободи в м. Яремче» на суму
40 420 (сорок тисяч чотириста двадцять) гривень.

6. Фінансовому управлінню (Г.Кіщук) внести відповідні зміни в розпис
міського бюджету, які випливають з даного розпорядження.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника міського голови Бандурку Н.В.
8. Дане розпорядження підлягає затвердженню на сесії міської
ради.

Міський голова

Василь Онутчак

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р
Про відмову у попередньому
погодженні щодо передачі у
державну власність
нежитлового приміщення по
вул. Хоткевича,6

м.Яремче

№223-13/2012

Керуючись п.51 ст. 26 Закону України “ Про місцеве
самоврядування в Україні” , Законом України «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності», розглянувши клопотання
Головного управління юстиції в Івано-Франківській області
про
передачу у державну власність будинку по вул. Хоткевича,6 в м. Яремче
та враховуюче те, що будинок є суцільною спорудою, частину якого
займає дитяча центральна міська бібліотека, міська рада вирішила:
1.Відмовити у попередньому погоджені щодо передачі з комунальної
власності
у
державну
власність
нежитлового
приміщення
по
вул.Хоткевича,6 в м.Яремче.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на
міського голови Надію Бандурку.

заступника

.
Секретар міської ради

Тарас Клим ’юк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р
Про внесення змін до рішення
міської ради від 19.07.2007 року
№ 132-9/2007 «Про
затвердження Методики
нарахування та використання
плати за оренду майна
власності територіальної
громади міста Яремче та
розрахунку пропорцій
розподілу орендної плати між
міським бюджетом та
балансоутримувачем»

м.Яремче

№224-13/2012

Згідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
оренду державного та комунального майна», на підставі листа комульного
підприємства Яремчанська центральна аптека № 56 від 03.07.2012р. № 25,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни і доповнення до додатку № 2 рішення міської ради від
19.07.2007р. № 132-9/2007 «Про затвердження Методики нарахування та
використання плати за оренду майна власності територіальної громади міста
Яремче та розрахунку пропорцій розподілу орендної плати між міським
бюджетом та балансоутримувачем», а саме:
- пункт 12 викласти в новій редакції : « Розміщення аптек, що реалізують
готові ліки: - державної та комунальної форми власності – 5%;
- приватної форми власності – 20%.».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Надію Бандурку

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р.

м.Яремче

№ 225-13/2012

Про затвердження Положення
про пайову участь замовників
будівництва у створенні і
розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури міста
В зв'язку з змінами до ст.71 Бюджетного кодексу України відповідно до
Закону України від 07.07.2011 року №3614-VI «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», на
підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з
метою впорядкування зарахування та використання пайової участі замовників
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста, міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про пайову участь замовників будівництва у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста, що додається.
2. Рекомендувати селищній та сільським радам розробити та затвердити
Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території
підпорядкованих їм населених пунктів.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від
16.12.2010 року №19-1/2010 «Про затвердження Положення про цільовий
фонд соціально-економічного розвитку території міста Яремче та пайову
участь замовників будівництва у формуванні цільового фонду».
4. Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом його публікації у
засобах масової інформації і вступає в дію з моменту опублікування.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

Затверджено
рішення м міської ради
від 16.08.2012р.№ 2225-13/2012
ПОЛОЖЕННЯ
про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі Положення) розроблено на підставі Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Бюджетного кодексу України, зі змінами та «Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» і
визначає порядок і умови залучення коштів для розвитку інженернотранспортної
та
соціальної
інфраструктури
м.
Яремче
з
урахуванням функціонального призначення об'єктів будівництва; регулює
організаційно-правові відносини, пов'язані з оформленням договорів про
пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста.
Положення визначає порядок нарахування та сплати пайових внесків у
грошовій формі крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.2. Замовники будівництва залучаються до пайової участі у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
виключно на підставі укладених з виконавчим комітетом договорів про
пайову участь.
1.3.
Замовник зобов'язаний повідомляти виконавчий комітет про
будь-які вчинені ним дії щодо забудови земельної ділянки, відповідно до
діючого законодавства та звернутися про укладання Договору на пайову
участь.
1.4.
В разі, якщо замовник не звернувся про укладання Договору та не
підписав його у встановлені терміни , виконавчий комітет вправі подати
позовну заяву про укладання Договору в судовому порядку.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Для цілей Положення наведені терміни вживаються в наступному
значенні:
2.1. Замовник будівництва - фізична або юридична особа, яка має намір
щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) та
будівництва (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою) і
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.
2.2.
Забудова - сукупність будинків та споруд (об'єктів), будівництво

та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектнокошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови.
2.3.
Об'єкт містобудування -комплекс об'єктів будівництва,
об'єднаних спільною планувальною структурою, об'ємно-просторовим
рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах міста, його
функціональної зони, житлового району.
2.4.
Забудова земельної ділянки (будівництво об'єкта) - розміщення та
здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкція, впорядкування
існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення
підприємств.
2.5. Пайова участь замовників будівництва у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста - кошти, що підлягають
перерахуванню замовником до бюджету міста для забезпечення розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста до прийняття
об'єкта в експлуатацію (далі - пайовий внесок).
2.6.
Інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура міста –
комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об'єктів
соціального та культурного обслуговування населення, призначених для
забезпечення стійкого розвитку та функціонування міста.
2.7.
Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних,
транспортних споруд і комунікацій.
2.8.
Соціальна інфраструктура - комплекс закладів та інших об'єктів
загального користування, призначених для задоволення соціальних,
культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян.
2.9.
Вартість будівництва - загальна кошторисна вартість будівництва
об'єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними
нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки,
звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних
мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і
споруд та транспортних комунікацій та повинна мати висновок Державної
інвестиційної експертизи.
У разі відсутності загальної кошторисної вартості об'єкта, визначеної
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,
застосовується загальна вартість об'єкта, що визначається множенням
показника опосередкованої вартості спорудження 1 м. кв. площі (без
урахування ПДВ), що діє на момент складання проекту договору на загальну
площу, та доведена Мінрегіонбудом.
2.10. Реконструкція з добудовою/прибудовою - комплекс будівельних
робіт, пов'язаних зі зміною функціонального призначення, технікоекономічних показників (загальної площі, корисної площі, будівельного
об'єму та загальної вартості), конструктивної схеми, збільшення навантажень
на несучі конструкції; або використанням об'єкта за новим призначенням в

межах існуючих будівельних габаритів та пов'язаних з обов'язковим
здійсненням добудови/прибудови.
2.11.
Добудова (розширення) - комплекс будівельних робіт, пов'язаних
зі спорудженням додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що
будуються за окремими проектами.
2.12.
Договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі Договір) - документ, що фіксує двосторонню домовленість між сторонами
(виконавчим комітетом Яремчанської
міської ради та замовником
будівництва) про пайову участь замовника будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у
розвитку інфраструктури міста, порядок і терміни її сплати та
відповідальність сторін.
2.13.
Виконавець - працівник
міської ради, який здійснює роботу,
пов'язану з укладенням договору та проведенням розрахунків пайових
внесків.
2.14.
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до
проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови
земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж
земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів
будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.
2.15.
Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного
забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його
розрахунковим параметрам.
2.16.
Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними
актами України.
3. СФЕРА ДІЇ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Дане положення поширюється на всіх замовників, які закінчили
будівництво ( до вводу об'єкту в експлуатацію), будують чи мають намір щодо
забудови земельних ділянок (реконструкції, реконструкції з добудовою та
надбудовою).
Замовник зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених
пунктом 5.8, 5.9 цього Положення.
3.2.
У разі якщо після укладення договору відбувається зміна
замовника будівництва, то рішення про зміну замовника приймається після
укладення нового договору із новим замовником у порядку, передбаченому
Положенням, з врахуванням сум пайового внеску, сплачених попереднім
замовником. Сплачені попереднім замовником суми пайового внеску не
повертаються.
3.3.
Дане Положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання
на яких діє Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВИХ
ВНЕСКІВ
4.1.
Розрахунок розміру пайових внесків в кожному конкретному
випадку здійснюється виконавцем.
4.2. Замовник подає в установленому порядку заяву про укладання
договору
на
пайову
участь
(на
ім'я
міського
голови),
та
надає виконавцю наступні документи (копії, завірені печаткою юридичної
особи та підписом посадової особи, яка на це уповноважена - для юридичних
осіб):
4.2.1.
Правовстановлюючі документи замовника будівництва (статут,
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - для юридичних осіб;
для фізичних осіб - підприємців - витяг з єдиного державного реєстру
юридичних осіб та осіб - підприємців; паспорт, ідентифікаційний код - для
фізичних осіб).
4.2.2. Правовстановлюючі документи на право володіння або
користування земельною ділянкою - державний акт чи договір оренди з
відповідними угодами про внесення змін (при закінченні термінів дії, чи зміні
цільового призначення і таке інше).
Звертати увагу на відповідність цільового використання земельних
ділянок призначенню об'єкта, вказаному у заяві.
4.2.3. Техніко - економічні показники об'єкту будівництва.
4.2.4.
Технічні умови у відповідності до статті 30 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року.
4.2.5. Документи, що підтверджують участь в розвитку інженернотранспортної інфраструктури міста (за наявності).
4.2.6. Договір (угода) про сприяння соціально-економічному розвитку
міста (за наявності).
4.2.7.
Містобудівні умови і обмеження.
4.2.8.
Архітектурно-технічний
паспорт
об'єкта
будівництва,
затверджений в установленому порядку (за наявності).
4.2.9.
Дозвіл та/або декларація на виконання будівельних робіт (за
наявності).
4.2.10. Якщо є забудова:
а) копія, завірена печаткою юридичної особи та підписом посадової
особи, яка на це уповноважена - для юридичних осіб, правовстановлюючих
документів на будівлю/приміщення (свідоцтво про право власності на
нерухоме майно; договір купівлі-продажу, дарування, міни; свідоцтво про
спадщину; договір позички; договір оренди тощо) з витягом з Державного
реєстру правочинів, з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме
майно або з штампом щодо реєстрації майна (в документах до 2004 року);
б) завірена
в
Коломийському
МБТІ
копія
технічного
паспорта на існуючі будівлі, споруди, приміщення, квартири з визначенням їх
співвласників, часток їх майна .

Для перевірки відомостей одночасно подаються оригінали документів, які
одразу після прийняття копій документів повертаються замовнику
будівництва.
4.3. В залежності від етапу укладання Договору розрахунок пайового
внеску може бути:
а) попередній - при отриманні технічних умов на приєднання об'єкта
будівництва до централізованих систем водопостачання та водовідведення ;
б) остаточний - при введенні об'єкта в експлуатацію (за умови, якщо
був зроблений попередній розрахунок);
в) єдиний - при введенні об'єкта в експлуатацію.
4.4. Замовник будівництва має право на одержання технічних умов згідно
із поданою заявою. Склад, зміст надання технічних умов погоджується
комісією з питань визначення пайової участі замовників будівництва у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста.
Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва
замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза
межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості та актів
виконаних робіт, визначених згідно з державними будівельними нормами,
стандартами і правилами, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються
у комунальну власність, після погодження комісією з питань визначення
пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста та відповідного рішення сесії
міської ради.
Для погодження та затвердження технічних умов на приєднання об'єкта
будівництва до централізованих систем водопостачання та водовідведення,
замовник будівництва також зобов'язаний подати в установленому
порядку заяву про укладання договору на пайову участь та надати документи
у відповідності до пункту 4.2.
Договір про пайову участь укладається згідно методики, визначеної у
розділі 5 даного Положення.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ
ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ
5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у
перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію
до міського бюджету м. Яремче коштів для створення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста.
5.2.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого
самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого
самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з
урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При
5.

цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки,
звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних
мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і
споруд та транспортних комунікацій.
Загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта, при її наявності,
повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи.
5.3. У разі відсутності загальної кошторисної вартості об'єкта, визначеної
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,
застосовується загальна вартість об'єкта, що визначається множенням
показника опосередкованої вартості спорудження 1 м. кв. площі (без
урахування ЦЦВ), що діє на момент складання проекту договору на загальну
площу об'єкта, та доведена Мінрегіонбудом.
5.4. Розмір пайового внеску замовника будівництва на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста становить:
- 7 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта,
визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і
правилами - для нежитлових будівель та споруд;
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами - для
житлових будинків.
5.5. У разі здійснення житлового будівництва враховується загальна
площа житла, при нежитловому будівництві враховується загальна площа
будівлі; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини
об'єкта, що добудовується.
5.6. У випадку будівництва об'єкта забудови з житловими та
нежитловими приміщеннями, розмір та величина пайової участі має
визначатись пропорційно з урахуванням вартості таких приміщень з
врахуванням пункту 5.4 Положення.
5.7. Для фізичних осіб, які потребують покращення житлових умов згідно
вимог Житлового Кодексу України та здійснюють добудову, надбудову або
залучення додаткової житлової площі до власного житла, що в результаті
приведе до покращення житлових умов, застосовувати 2% від загальної
кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними
нормами, стандартами і правилами залученої площі.
5.7.1. При індивідуальному житловому будівництву, якщо площа
перевищує 300 м. кв., то застосовувати 2% від загальної кошторисної вартості,
визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і
правилами залученої площі.
5.8. До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у
разі здійснення будівництва:
- об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або
органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або

місцевих бюджетів;
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і
спорту, медичного і оздоровчого призначення;
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних
будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд,
розташованих на відповідних земельних ділянках;
об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за
результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
- об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці
об'єктів соціальної інфраструктури;
- об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або
зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного
характеру;
- закладів ( споруд) культового призначення.
6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста визначається протягом десяти робочих днів з
дня реєстрації звернення замовника про укладання Договору про пайову
участь та доданих до нього документів.
6.2.
Договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
укладається між виконавчим комітетом міської ради в особі міського голови,
та замовником будівництва, який скріплюється печатками двох сторін.
6.3.
Договір укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня
реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення об'єкта в
експлуатацію.
6.4.
Істотними умовами Договору є:
- розмір пайової участі;
- термін і графік сплати коштів пайової участі;
- відповідальність сторін.
Невід'ємною частиною Договору є розрахунок величини пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
6.5. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник
забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого примірники
повертаються виконавцю.
6.6. Договір візується виконавцем, підписується міським головою
скріплюється печаткою протягом 3-х робочих днів з дати отримання договору
виконавцем.
6.7. Якщо замовників будівництва об'єкта більше одного, то за письмовою
згодою між замовниками один з них виступає стороною в Договорі, на яку
покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання
умов договору. Розподіл коштів для сплати пайового внеску між замовниками
будівництва об'єкта здійснюється за їхньою домовленістю без втручання

іншої сторони договору.
6.8. Договір набирає чинності з дня реєстрації.
7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ
7.1. Пайова участь сплачується у безготівковій формі на розрахунковий
рахунок, зазначений у Договорі.
7.2. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста сплачується в повному обсязі до прийняття
об'єкта в експлуатацію, крім випадків передбачених пунктами 11.9, 11.10
даного Положення.
7.3. Замовник будівництва сплачує пайовий внесок:
7.3.1.
Не менше 20% попереднього розміру пайового внеску,
зазначеного у додатку до договору, сплачується протягом 30 робочих днів з
моменту реєстрації Договору.
7.3.2.
Залишкова сума попереднього пайового внеску, із врахуванням
остаточного пайового внеску сплачується до введення об'єкта містобудування
в експлуатацію.
7.3.3.
Єдиний розмір пайового внеску сплачується в повній сумі єдиним
платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Сплата
пайового внеску здійснюється до введення об'єкта в експлуатацію.
7.4. У разі порушення умов договору замовник будівництва сплачує
суму боргу з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції, 3% річних
від суми заборгованості, а також пеню у розмірі 120% річних облікової ставки
НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за
кожен день прострочення платежу.
7.5.
Перерахування суб'єктами господарювання коштів здійснюється у
відповідності до укладених договорів та рішень суду, згідно Бюджетного
кодексу України
7.6.
При невиконанні умов договору виконавчий комітет має право
звертатися в судові органи про стягнення коштів з боржників.
8. ВИКОРИСТАННЯ КОШТИ
8.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста
прогнозуються при складанні бюджету на бюджетний період у відповідності
до укладених договорів.
8.2. Використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста
здійснюється згідно частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ФОНДУ
9.1.
Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій пайової
участі у розвитку міста за напрямами використання коштів здійснюється
головними розпорядниками коштів, згідно з чинним законодавством.
9.2.
Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури міста здійснюється управлінням державної
казначейської служби в м. Яремче на підставі звітів поданих головними

розпорядниками коштів.
9.3.
Оперативний облік нарахування та надходжень пайової участі у
розвитку інфраструктури міста та використання його коштів здійснюється
фінансовим управлінням міської ради.
9.4.
Річний звіт про використання коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури міста складається по закінченні календарного року і
затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання
бюджету територіальної громади за рік.
9.5.
Перевірки правильності використання коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури міста проводяться фінансовим управлінням за
окремими дорученнями, іншими органами - за дорученням або згодою міської
ради.
9.6.
Контроль за нарахуванням надходжень та використанням коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури міста здійснюють постійні
депутатські комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, і з
питань.
10. КОНТРОЛЬ ЗА УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРІВ ТА ДОТРИМАННЯМ
ДОГОВІРНИХ УМОВ
10.1.
Контроль за своєчасністю нарахування (розрахунку), внесення в
реєстр договорів, та сплати пайових внесків здійснює виконавець.
10.2.
Проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштової
адреси, оформлення права власності на нерухоме майно приймаються до
розгляду виключно за наявності візи виконавця на тексті та кожній сторінці
проекту рішення, що стосується згаданих питань, або інформується про
відсутність укладеного Договору (сплати пайового внеску).
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1.
Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку
та інженерно-транспортної інфраструктури міста, а також зміни і доповнення
до нього затверджуються виключно міською радою.
11.2.
Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий
фонд соціально-економічного розвитку та інженерно-транспортної
інфраструктури міста мають право вносити виконавчий комітет, постійні
депутатські комісії та депутати міської ради.
11.3. Залучення коштів замовників будівництва, що здійснюють
будівництво в м. Яремче, в якості пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється на
підставі договору про пайову участь замовників будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
11.4.
Виключно рішенням міської ради може бути встановлений інший,
ніж передбачений Положенням, порядок визначення пайової участі
конкретного замовника по об'єктах будівництва. Попередньо дане питання
розглядається на засіданні комісії з питань визначення пайової участі

замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури.
11.5. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному
законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються
згідно з нормами чинного законодавства.
11.6. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну
документів дозвільного характеру не є підставою для несплати замовником
пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.
11.7. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов'язані із
залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного
законодавства.
11.8.
Замовники об'єктів будівництва можуть розстрочити сплату
пайової участі (враховуючи заборгованість, термін сплати якої настав, крім
штрафних санкцій). Дане звернення має бути розглянутим і затвердженим
комісією з питань визначення пайової участі замовників будівництва у
створенні і розвитку та інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста, в межах бюджетного року.
Якщо термін розстрочення виходить за межі одного бюджетного року, то
таке рішення приймається сесією міської ради.
11.9. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють будівництво
(забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на
розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених
пунктів та внесків до цільових фондів місцевих бюджетів.
Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова
заява суб'єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, до
органів які здійснюють облік та адміністрування відповідних платежів та
відрахувань. Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення
сплати відповідних платежів та відрахувань.
Термін відстрочення не може перевищувати частину 5 статті 3 Закону
України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток
будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008р.
Заява подається не пізніше терміну, встановленого для подання звітності за
такими платежами та відрахуваннями, а якщо термін платежу встановлено
раніше подання звітності, не пізніше настання терміну такого платежу,
повинна бути розглянута та затверджена комісією з питань визначення
пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста і оформлено додатком до
Договору.
Органи, що здійснюють облік та адміністрування, ведуть окремий облік
відстрочених платежів та відрахувань наростаючим підсумком.
Сплата повинна бути проведена з урахуванням офіційно встановленого
індексу інфляції на момент здійснення платежу.

Додаток 1
до Положення про пайову участь
замовників будівництва у
створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури міста
ДОГОВІР№____
про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Вид договору: (попередній, остаточний, єдиний)
м. Яремче

«___» «________»20___р.

Виконавчий комітет Яремчанської міської ради (далі - Виконком) в
особі міського голови ______________ , що діє на підставі Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Положення "Про пайову участь
замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста" (Сторона 1) та________________________
______________________________________________
(далі - Замовник),
(повна назва юридичної особи, ПІП фізичної особи)

в особі ________________________________________________________,
(посада та ПІП)

що діє на підставі____________________________________ ,(Сторона 2)
(положення, статуту, свідоцтва про державну реєстрацію)

з іншої сторони, а разом надалі - Сторони, у відповідності до Положення
"Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста", а також беручи до уваги те,
що замовник у відповідності до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Яремче,
констатуючи, що правовідносини, які виникають за цим Договором, є
майново-господарськими зобов'язаннями і обов'язковими до виконання,
уклали цей договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і
розвитку а інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Замовник, що здійснює_______________ , в порядку
та на умовах, визначених Договором, бере участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Яремче.
2. Обов'язки сторін:
2.1. Замовник зобов'язується сплатити пайовий внесок у розмірі та у терміни,
визначені Договором.
2.2. Виконком зобов'язується використати кошти отримані від замовника на
розвиток та інженерно-транспортної та соціальної інфраструктуру міста.
3. Розмір і порядок сплати пайового внеску:

3.1. Розрахунок розміру (попереднього розміру*) пайового внеску
здійснюється відповідно до додатку 1 до Договору.
Попередній розмір пайового внеску складає . *
3.2. Замовник сплачує 20% попереднього розміру пайового внеску в сумі
______протягом ___ .*
3.3. Розрахунок остаточного розміру пайового внеску здійснюється
відповідно до остаточного Договору, який оформлюється після
затвердження в установленому порядку архітектурно-технічного
паспорту та загальної вартості будівництва.*
3.4. Суму остаточного розміру пайової участі замовник сплачує до
, але
до прийняття об'єкта в експлуатацію. *
3.5. Замовник сплачує пайову участь у сумі ______ до
_______ , але до прийняття об'єкта в експлуатацію. **
4. Строк дії Договору:
4.1. Договір набуває чинності з моменту його реєстрації і діє до моменту
повного виконання умов Договору.
5. Відповідальність сторін:
5.1. При простроченні платежів, визначених пунктами 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5
Договору, Замовник сплачує Виконкому суму боргу з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти
річних від простроченої суми та пеню у розмірі 120% річних облікової
ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми
заборгованості за кожний прострочений день.
5.2. Спори, пов'язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
міста,
вирішуються комісією з питань визначення пайової участі замовників
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста, в іншому випадку в судовому порядку, згідно
чинного законодавства.
6. Інші умови:
6.1. Тлумачення термінів Договору здійснюється згідно Положення «Про
пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста».
6.2. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору, у разі невиконання
пункту 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 з урахуванням пункту 5.1, Виконком та/або
фінансове управління здійснює перерахування пайового внеску в
односторонньому порядку, про що повідомляє Замовника.
6.3. Зміни ДО Договору оформляються додатком, який є його невід'ємною
частиною і мають однакову юридичну силу, якщо вони викладені в
письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками
сторін. В разі невиконання пункту 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. з урахуванням пункту
5.1 договору, Виконком та/або фінансове управління здійснює
перерахування пайового внеску в односторонньому порядку,
оформляючи додатком, про що повідомляє замовника.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов
Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в
Україні законодавства.
6.5. Договір складений на
сторінках у 2-х примірниках, кожний із яких
має однакову юридичну сили.
Місцезнаходження
та
реквізити
сторін
«Сторона 1
Сторона 2
Виконком ______________
МП

Замовник ___________________
МП

Примітка: *- для укладання попереднього Договору, ** - для укладання
остаточного та єдиного Договору.

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання

тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р.
Про затвердження
містобудівних обґрунтувань

м.Яремче

№ 226-13/2012

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
«Про планування та забудову територій» міська рада вирішила:
1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки площею 0.3184 га для будівництва та
обслуговування житлових будинків в м. Яремче по вул. Стефаника,
Управлінню Тернопільсько - Зборівської
єпархії Української ГрекоКатолицької Церкви.
2. Відкласти розгляд питання щодо затвердження містобудівного
обґрунтування по реконструкції нежитлового приміщення під житловий
будинок на орендованій земельній ділянці в м. Яремче по вул. Шевченка,
Мицаку Віктору Михайловичу , жителю м. Яремче, вул. Свободи,210/62 у
зв'язку з детальним його вивченням за пропозицією постійних комісій міської
ради.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

Яремчанська міська рада Івано – Франківської області
шосте скликання
(тринадцята сесія)

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р.

м.Яремче

№ 227-13/2012

Про затвердження списку
присяжних
Розглянувши клопотання територіального управління Державної судової
адміністрації України в Івано-Франківській області від 13.06.2012 року №0517/652-2, керуючись ст.581, 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
міська рада вирішила:
1.Затвердити список присяжних Яремчанського міського суду (додається)
терміном на два роки.
2. Опублікувати список присяжних на офіційному сайті Яремчанської
міської ради та в регіональному часописі «Яремчанський вісник»
Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

Додаток до рішення
Яремчанської міської ради
від 16.08.2012р.№227-13/2012

Список присяжних
Яремчанського міського суду
№
п/п

Прізвище,імя, по
батькові

1

Бойчук Галина
Василівна
Галюк Богдан
Михайлович
Гайдук Тарас
Зіновійович
Гоцул Лідія
Федорівна

2
3
4

Рік
народ
ження
1961

Місце
проживання

Місце роботи,
посада

с.Поляниця

підприємець

1952

м.Яремче,
вул.Свободи,199
м.Яремче,
вул.Ковпака,24
м.Яремче,
вул.Свободи,
210/41

директор ТзОВ
«Джерело»
підприємець

1961
1953

5

Гундяк Ярослав
Іванович

1959

6

Зінов’єв Іван
Миколайович

1981

7

Іваночко Ганна
Володимирівна

1954

8

Ільчук Олександра
Іванівна

1968

9

Квітчук Віталій
Юрійович
Коренюк Іван
Миколайович
Молдавчук Марія
Василівна
Остапюк Наталія
Миколаївна

1972

10
11
12

13

Павлюк Василь
Степанович

1968
1958
1951

1952

м.Яремче,
вул.Вітовського,
60
смт.Ворохта,
вул.Д.Галиць
кого,134/17
м.Яремче,
вул.Свободи,210
/23
с.Вороненко
м.Яремче,
вул.Довбуша,16а
с.Татарів,
вул.Шевченка
с.Яблуниця,
вул.Діл
м.Яремче,
вул.Шептицько
го 2/1
м.Яремче,
вул.Партизансь
ка,36

начальник відділу
рекреації Карпатського
НПП
зав.терапевтичного
відділення
Яремчанської ЦМЛ
ММГО «Центр
соціальних і ділових
ініціатив»
вчитель Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст.№1
директор
Вороненківської
ЗОШ І ст.
підприємець
підприємець
директор Яблуницької
ЗОШ І-ІІІ ст.
пенсіонер
пенсіонер

14

15

Попадюк Віктор
Романович

1981

Томашевська
Оксана Михайлівна

1959

Секретар міської ради

смт.Ворохта,
вул.Грушевсь
кого,15
с.Микуличин,
вул..Підлісна,14

підприємець
діловод
Микуличинської
сільської ради

Тарас Клим’юк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р.

м.Яремче

№ 228-13/2012

Про внесення доповнень до рішення
міської ради від 27.10.2011 року №
140-7/2011
«Про
затвердження
Програми земельної реформи по
Яремчанській міській раді на 20112020 роки».

Керуючись ст.12, п.1 розділу X Перехідних положень Земельного
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 35 Закону України «Про землеустрій», на виконання пункту
183.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого
Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012, міська рада
вирішила:
1.Затвердити додаток 8 «Обсяг робіт щодо встановленння меж
водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг на території
Яремчанської міської ради» до Програми земельної реформи по
Яремчанській міській раді на 2011-2020 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 27.10.2011 року № 140-7/2011 «Про
затвердження Програми земельної реформи по Яремчанській міській
раді на 2011-2020 роки» (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ
Держкомзему у м. Яремче та постійну комісію міської ради з
розгляду земельних питань, екології та містобудування .

Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

Затверджено
рішенням міської ради
від 16.08.2012р №228/13/2012
Додаток 8

1
2

м. Яремча
проект
Селище Ворохта, села проект
Яремчанської
міської
ради
Всього:

АН

1
5

170.98
285.85

39.97
97.42

131.01
188.43

22.2
37.1

170.98

22.2

22.2

22.2

6

456.83

137.39

319.44

59.3

170.98

22.2

22.2

22.2

2014-2020
обсяг

Всього

вартіст
ь

державний
бюджет

Загальна вар
тис.грн.

За межами
населеного
пункту

обсяг

міський,
селищний,
сільський
бюджети
інші

Джерела фінансування, тис.грн.

о
Ь

обласний
бюджет

в тому числі
В межах
населеного
пункту

Всього
проектів,
№ Назва ад м і н і страти Одиниця які
планується
в ної одиниці
обсягу
з/п
виготовити

Всього в тому числі
під водними обєкгами,
річками,
струмками,болота ми

Обсяг робіт щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на території Яремчанської міської ради.
землі водного фонду, га всього
2013

вартіст
Джерела фінансування, тис.грн.
ь
державни обласний міський,
інші
й бюджет бюджет
селищний
,
сільський
бюджети

285.85
285.85

Начальник відділу Держкомзему в м. Яремче

37.1
37.1

37.1

А.Нешта

Всього

37.1
37.1

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012 року

м. Яремче

№ 229-13/2012

Про виконання рішення міської ради
від 29.03.2012р. № 191–10/2012
«Про роботу відділу Держкомзему
в м. Яремче та ліцензованих землевпорядних організацій щодо надання
послуг населенню та юридичним особам»

Заслухавши інформацію в.о. начальника відділу земельних ресурсів
міськвиконкому С. Сіщук про стан виконання рішення міської ради від
29.03.2012р. № 191–10/2012 «Про роботу відділу Держкомзему в м. Яремче
та ліцензованих землевпорядних організацій щодо надання послуг населенню
та юридичним особам», міська рада вирішила:
1. Інформацію про результати роботи відділу Держкомзему в м.
Яремче та ліцензованих землевпорядних організацій, підготовлену в.о.
начальника відділу земельних ресурсів міськвиконкому С. Сіщук, взяти до
відома.
2. Начальнику відділу Держкомзему в м. Яремче та керівникам
ліцензованих землевпорядних організацій:
2.1. Посилити контроль за виконанням покладених на них обов'язків, з
метою підвищення результативності роботи;
2.2 Неухильно дотримуватись вимог земельного законодавства України
при здійсненні діяльності, що в подальшому зменшить наявність порушень.
2.3 Вживати вичерпних заходів щодо усунення порушень
законодавства та недоліків, виявлених в процесі роботи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з розгляду земельних питань, екології та
містобудування.
Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

ДОВІДКА
про виконання рішення міської ради від 29.03.2012р. № 191–10/2012
«Про роботу відділу Держкомзему в м. Яремче та ліцензованих
землевпорядних організацій щодо надання послуг населенню та
юридичним особам»
Рішенням міської ради від 29.03.2012р. № 191–10/2012 «Про роботу
відділу Держкомзему в м. Яремче та ліцензованих землевпорядних
організацій щодо надання послуг населенню та юридичним особам» у роботі
відділу Держкомзему в м. Яремче та ліцензованих землевпорядних
організацій було визначено ряд суттєвих недоліків та проблем. Тим же
рішенням міська рада визнала роботу відділу Держкомзему в м. Яремче та
ліцензованих землевпорядних організацій, які здійснюють свою діяльність на
території Яремчанської міської ради, недостатньою.
На виконання даного рішення міської ради, а також з метою
покращення та підвищення якості роботи по наданню послуг у регіоні,
відділом Держкомзему в м. Яремче та ліцензованими землевпорядними
організаціями (ПП «Геопростір», ПП «Карпати-інфо» ПП «Арсгеопроект»
(колишній ПП «Геодезцентр») проводилась певна робота, а саме:

-

-

-

-

-

відділом Держкомзему в м. Яремче:
при видачі довідок, які вказують на кількість зареєстрованих земельних
ділянок за громадянами, наявності обмежень земельних ділянок, відділом
дотримано вимоги ст. 56 Закону України «Про землеустрій»;
при заповненні протоколів проведення перевірки документацій із
землеустрою та обмінного файлу помилок не допускається, перевірка та
прийняття обмінних файлів здійснюється в терміни, передбаченні
постановою Кабінету Міністрів України № 749 від 18.08.2010 року;
зміни до Державної статистичної звітності (форми 6-зем, форми 2-зем)
вносяться на підставі звітів органів місцевого самоврядування, відповідно
до законодавства України. Відомості до статистичної звітності, яка
ведеться відділом Держкомзему в м. Яремче, вносяться на підставі рішень
органів місцевого самоврядування. Останні зміни до внесено Державної
статистичної звітності станом на 01.07.2010 року.
щоденно начальником та спеціалістами відділу Держкомзему в місті
Яремче поводиться прийом громадян;
із представниками органів місцевого самоврядування проводяться спільні
наради, «круглі столи», виїзди в складі комісій;
відділом розроблено буклети щодо порядку та послідовності приватизації
земельних ділянок, а також щодо порядку видачі довідок та висновків
комісії з погодження документації та розміщено у місці, доступному для
відвідувачів відділу;
запроваджено роботу телефонної «гарячої ліні» (2-15-30) по якій
надається усні консультації в правовому полі земельного законодавства;

- за звітний період поточного року відділом Держкомзему в м. Яремче по
Яремчанській міській раді зареєстровано державних актів на право
власності на земельні ділянки громадян в кількості 310шт; державних
актів на право власності на земельні ділянки юридичних осіб – 12шт;
державних актів на право постійного користування – 2шт. та договорів
оренди на землю – 17шт.
За даний період до міської ради надійшло 2 скарги на роботу відділу
Держкомзему в м. Яремче, які були розглянуті вчасно. Питання, що були
порушені в скаргах, вирішені по суті та громадянам надано вичерпну
відповідь.
ліцензованими землевпорядними організаціям:
- враховуючи систематичні зміни в земельному законодавстві та
порядку виготовлення документації, землевпорядні організації прикладають
максимальних зусиль щодо виконання в повному обсязі умов у терміни,
передбачені договорами;
- плата за послуги, які надаються їхніми підприємствами,
обумовлюється договором та погоджується сторонами про що складається
договір про надання послуг. Таким чином замовник послуг приймає рішення
щодо укладення чи не укладення такого договору або замовити дані послуги
в іншій землевпорядні організації;
- надаються роз’яснення громадянам щодо порядку оформлення
документації;
- покращилась якість виготовлення землевпорядної документації
відповідно до вимог чинного законодавства.
Також, за даний період до міської ради надійшли 2 скарги щодо
зволікання та затягування часу у виготовленні документації на земельні
ділянки громадян, з них: 1 - ПП «Геопростір» та 1 - ПП «Карпати-інфо». На
даний час вжито всіх необхідних заходів та документація із землеустрою
знаходиться на завершальній стадії.
Окремо хочеться також вказати на причини, які стримують темпи
реформування земельних відносин в Яремчанському регіоні, а також
породжують скарги збоку місцевого населення:
- межі земельних ділянок населених пунктів не винесені в натурі і не
закріплені межовими знаками;
- застарілі планово-картографічні матеріали ;
- не забезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених
земельною реформою;
- відсутність проектів по встановленню меж в натурі прибережної
водоохоронної смуги р. Прут;
- посвідчення права постійного користування земельними ділянками, що
знаходяться під закладами охорони здоров'я , освіти, культури та інших

державних установ державними актами;
- закріплення земель лісового фонду (Карпатського НПП, Ворохтянського та
Делятинського ДЛГ) та посвідчення права постійного користування на них
державними актами;
- створення законодавчої бази для формування ринку земель;
- виконання робіт щодо оновлення планово-картографічних матеріалів;
- проведення інвентаризації та поновлення грошової оцінки земель в межах
населених пунктів;
- необхідно провести взаємозаміну земель із Карпатським НПП (розширення
меж населених пунктів) так як частина присадибних земельних ділянок
опинилась за межою населеного пункту на землях КНПП.
В.о. начальника відділу
земельних ресурсів

Світлана Сіщук

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р

м.Яремче

№230-13/2012

Про надання громадянам земельних ділянок
по вул. І.Франка та вул. Гірська
(уч. Маковиця, Клива, Діл, тощо) в м. Яремче

Керуючись ст. ст.12, 20, 118, 121, 186-1, 198, та п.1 розділу Х Перехідних
положень Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст. 35 Закону України «Про землеустрій» та розглянувши
звернення громадян про надання земельних ділянок у власність, міська рада
вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення:

1.1. земельної ділянки площею 1,0316 га. для ведення особистого селянського
господарства по уч. Клива, Федорчуку Юрію Степановичу, жителю м. Яремче, вул.
Свободи, 214/72 та передати її у власність.
1.2. земельної ділянки площею 0,3640 га. для ведення особистого селянського
господарства по уч. Клива, Тяско Любові Петрівні, жительці смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 158 та передати її у власність.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012 року

(витяг)

м. Яремче

№ 231-13/2012

Про вилучення, надання та передачу земельних
ділянок із земель комунальної власності у власність
(користування) громадян та юридичних осіб;
внесення змін та доповнень до рішень
Яремчанської міської ради.
Керуючись ст. ст.12, 20, 118, 121, 186-1, 198 та п.1 розділу Х Перехідних
положень Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст. 35 Закону України «Про землеустрій», враховуючи Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння
будівництву» та розглянувши звернення громадян про вилучення, надання та передачу
земельних ділянок у власність, клопотання підприємств, установ, організацій на
виготовлення проекту відведення (земельно-кадастрової документації) на земельні
ділянки та надання земель в користування (оренду), міська рада в и р і ш и л а :

1. Вилучити земельні ділянки у громадян відповідно до ст. 120, 140, 141
Земельного кодексу України (додаток 1).
2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації:

2.1. Шведюку Василю Мироновичу, жителю м. Яремче, вул. Виксюка, 41 на
земельну ділянку площею 0,1000 га для обслуговування житлового будинку по вул.
Виксюка, 41. Матеріали технічної документації подати на затвердження міської ради.
2.2. Губарчук Оксані Юріївні, жительці м. Яремче, вул. Кам’янка, 9а на земельну
ділянку площею 0,0588 га для обслуговування частини житлового будинку по вул.
Кам’янка, 9а. Матеріали технічної документації подати на затвердження міської ради.

3. Затвердити технічну документацію:

3.1. Косило Іванні Михайлівні, жительці м. Яремче, вул. Довбуша, 13 на
земельну ділянку площею 0,1407 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Довбуша, (біля буд. № 13) та передати її у власність.
3.2. Савун Любов Степанівні, жительці м. Яремче, вул. 200-річчя Яремче, 21,
на земельну ділянку площею 0,0690 га для обслуговування житлового будинку по
вул. 200-річчя Яремче, 21 та передати її у власність.
3.3. Герасиму Івану Михайловичу, жителю м. Яремче, вул. Стуса, 10/2, на
земельну ділянку площею 0,0185 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку по вул. Стуса, 10 та передати її у власність.

3.3.1. Герасиму Івану Михайловичу, жителю м. Яремче, вул. Стуса, 10/2, на
земельну ділянку площею 0,0070 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Стуса, (біля буд. № 10) та передати її у власність.
3.4. Лозинському Василю Михайловичу, жителю м. Яремче, вул.
О.Кобилянської, 30а, на земельну ділянку площею 0,1000 га для обслуговування
житлового будинку по вул. О.Кобилянської, 30а та передати її у власність.
3.5.
Коровка
Марії
Петрівні,
жительці
с.
Князе-Григорівка,
Великолипетиського району, Херсонської області на земельну ділянку площею
0,1644 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Січових
Стрільців (біля буд № 23а) та передати її у власність.
3.6. Озарків Людмилі Йорданівні, жительці м. Яремче, вул. Свободи, 250/5 на
земельну ділянку площею 0,0100 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Сівободи (біля буд № 250) та передати її у власність.
3.7. Росінській Любові Тімергаліївні, жительці м. Яремче, вул. Свободи, 265/11 на
земельну ділянку площею 0,0588 га для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Перемоги та передати її у власність.

4. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення:
4.1. земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. І.Вільде, Мельнику
Андрію Романовичу, жителю м. Яремче, вул. І.Вільде, 43. Проект відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
4.1.1. земельної ділянки площею 0,0578 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. І.Вільде, Мельнику Андрію Романовичу, жителю
м. Яремче, вул. І.Вільде, 43. Проект відведення даної земельної ділянки подати на
затвердження міської ради.
4.2. земельної ділянки площею 0,0333 га для обслуговування 1/3 частини
житлового будинку по вул. Руднєва, 4/3, Яворській Марії Іванівні, жительці м.
Яремче, вул. Руднєва, 4/3. Проект відведення даної земельної ділянки подати на
затвердження міської ради.
4.3. земельної ділянки площею 0,2115 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Галицька, Бойко Оксані Василівні, жительці м. Яремче, вул.
Мазепи, 14. Проект відведення даної земельної ділянки подати на затвердження
міської ради.
4.4. земельної ділянки площею 1,2722 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Кам’янка, (уч. Влога), Губарчук Мирославі Михайлівні,
жительці м. Яремче, вул. Кам’янка, 9а. Проект відведення даної земельної ділянки
подати на затвердження міської ради.
4.5. земельної ділянки площею 0,2227 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Свободи (біля буд. № 396), Федорчуку Василю Степановичу,
жителю м. Косів, вул. Незалежності, 117/3. Проект відведення даної земельної
ділянки подати на затвердження міської ради.
4.6. земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Мічуріна, Егреші
Марії Петрівні, жительці м. Яремче, вул. Мічуріна, 27. Проект відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
4.6.1. Відмінити п. 2.14.3. рішення міської ради від 23.11.2009 року № 386-28/2009.
4.7. земельної ділянки площею 0,2393 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Партизанська, Кіщуку Миколі Васильовичу, жителю м.
Яремче, вул. Свободи, 210/67. Проект відведення даної земельної ділянки подати на
затвердження міської ради.
4.8. земельної ділянки площею 0,0553 га для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шептицького (біля
буд. № 70а), Лучко Сергію Степановичу, жителю м. Яремче, вул. Шептицького,
70а. Проект відведення даної земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
4.9. земельної ділянки площею 0,1751 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Чорновола, Марчуку Михайлу Михайловичу, жителю м.
Яремче, вул. Свободи, 79а. Проект відведення даної земельної ділянки подати на
затвердження міської ради.
4.10. земельної ділянки площею 0,1079 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Стефаника (біля буд. № 40), Сіщук Олені
Марківні, жительці м. Яремче, вул. Стефаника, 40. Проект відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
4.11. земельної ділянки площею 0,8596 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Прикарпатська, Марчуку Василю Васильовичу,
жителю м. Яремче, вул. Стефаника, 70. Проект відведення даної земельної ділянки
подати на затвердження міської ради.
4.12. земельної ділянки площею 0,1974 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Галицька ( біля буд. № 22), Климюк Галині
Степанівні, жительці м. Яремче, вул. Галицька, 22. Проект відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
4.13. земельної ділянки 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку по вул. Кам’янка, 6, Якуб’яку Юрію Васильовичу, жителю м. Яремче, вул.
Кам’янка, 6. Проект відведення даної земельної ділянки подати на затвердження
міської ради.
4.13.1. земельної ділянки 0,0689 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Кам’янка, 6, Якуб’яку Юрію Васильовичу, жителю м. Яремче,
вул. Кам’янка, 6. Проект відведення даної земельної ділянки подати на затвердження
міської ради.
4.13.2. земельної ділянки 0,0437 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Кам’янка, Якуб’яку Юрію Васильовичу, жителю м. Яремче, вул.
Кам’янка, 6. Проект відведення даної земельної ділянки подати на затвердження
міської ради.
4.14. земельної ділянки площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку по вул. Шевченка (біля буд. № 15), Петращук Оксані
Михайлівні, жительці м. Яремче, вул. Шевченка, 15. Проект відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
4.15. земельної ділянки площею 1,7000 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Партизанська, Григорович Наталії Іванівні, жительці м.
Яремче, вул. Партизанська, 45. Проект відведення даної земельної ділянки подати на
затвердження міської ради.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення:
5.1. земельної ділянки площею 0,0450 га. для ведення особистого селянського
господарства по вул. Стефаника (біля буд. № 86), Якуб’як Марії Миколаївні, жительці
м. Яремче, вул. Чорновола, 31 та передати її у власність.
5.2. земельної ділянки площею 0,0325 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку по вул. С. Стрільців, Кавецькому Роману Ярославовичу, жителю
м. Яремче, вул. С. Стрільців, 25 та передати її у власність.
5.3. земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, Федюк Ганні
Іванівні, жительці м. Яремче, вул. Шевченка, 25 та передати її у власність. Оскільки
через ділянку проходить водопровід та газопровід, накладаються обмеження по їх
обслуговуванню.
5.4. земельної ділянки площею 0,1000 га для обслуговування житлового

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Підділ, 18а, Стефанюк Світлані
Іванівні, жительці м. Яремче, вул. Підділ, 18а та передати її у власність.
5.4.1. земельної ділянки площею 0,0954 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Підділ (біля буд. № 18а), Стефанюк Світлані
Іванівні, жительці м. Яремче, вул. Підділ, 18а та передати її у власність.
5.5. земельної ділянки площею 0,0515 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Пушкіна, Бомбик Ірині Ярославівні, жительці м. Яремче, вул.
Пушкіна, 37 та передати її у власність.
5.6. земельної ділянки площею 0,0100 га будівництва та обслуговування
гаражу по вул. Свободи (біля буд. № 248), Чупаха Раїсі Яківні, жительці м. Яремче,
вул. Свободи, 248/4 та передати її у власність.
5.6.1. земельної ділянки площею 0,0129 га ведення особистого селянського
господарства по вул. Свободи (біля буд. № 248), Чупаха Раїсі Яківні, жительці м.
Яремче, вул. Свободи, 248/4 та передати її у власність.
Відмінити п.п. 6.32. та 6.32.1. рішення міської ради від 19.03.2009 року №332-23/2009.
5.7. земельної ділянки площею 0,7463 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Гірська, Кучак Мар’яні Юріївні, жительці м. Яремче, вул.
Вершигори, 39 та передати її у власність.
5.7.1. земельної ділянки площею 0,4889 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Гірська, Кучак Мар’яні Юріївні, жительці м.
Яремче, вул. Вершигори, 39 та передати її у власність.
5.8. земельної ділянки площею 1,8367 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Свободи, Дудіну Сергію Олександровичу, жителю м. Яремче,
вул. Свободи, 210/42 та передати її у власність.
5.9. земельної ділянки площею 1,62 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. І. Франка, Дудіну Олександру Олексійовичу, жителю м.
Яремче, вул. Свободи, 210/42 та передати її у власність.

6. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення:
6.1. земельної ділянки площею 0,1588 га. по вул. Галицька (біля буд. № 86),
Рибак Марії Богданівні, жительці м. Яремче, вул. Галицька, 86 із земель для
ведення особистого селянського господарства в землі житлової та громадської
забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд). Проект зміни цільового призначення даної земельної ділянки
подати на затвердження міської ради.
6.1.1. земельної ділянки площею 0,0265 га. по вул. Б.Хмельницького (біля
буд. № 86), Рибак Марії Богданівні, жительці м. Яремче, вул. Галицька, 86 із
земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд). Проект зміни цільового призначення даної
земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
6.2. земельної ділянки площею 0,0500 га. по вул. Свободи (біля буд. № 156),
Тефледжук Наталії Іванівні, жительці м. Яремче, вул. Свободи, 156 із земель для
ведення особистого селянського господарства в землі житлової та громадської
забудови (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд). Проект зміни цільового призначення даної земельної ділянки
подати на затвердження міської ради.
6.3. земельної ділянки площею 0,3063 га. по вул. Франка (біля буд. № 78),
Федорчуку Івану Юрійовичу, жителю м. Яремче, вул. Франка, 78 із земель для
ведення особистого селянського господарства в землі житлової та громадської
забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських

будівель і споруд). Проект зміни цільового призначення даної земельної ділянки
подати на затвердження міської ради.
6.4. земельної ділянки площею 0,1149 га по вул. Свободи (біля буд. № ) для
будівництва та обслуговування торгово-готельного комплексу, Стефурак Євдокії
Дмитрівні, жительці с. Чорні Ослави, Надвірнянського р-ну. Проект зміни
цільового призначення даної земельної ділянки подати на затвердження міської ради.
6.5. земельної ділянки площею 0,0376 га по вул. Свободи (біля буд. № ) для
будівництва та обслуговування торгово-готельного комплексу, Жолобчуку
Любомиру Дмитровичу, жителю с. Яблуниця. Проект зміни цільового призначення
даної земельної ділянки подати на затвердження міської ради.

7. Затвердити
призначення :

проект

землеустрою

щодо

зміни

цільового

7.1. земельної ділянки площею 0,0460 га. по вул. Шевченка (в р-ні 100квартирного будинку) із земель для ведення особистого селянського господарства в
землі житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд) та змінити цільове
призначення земельної ділянки Марчук Орисі Дмитрівні, жительці м. Яремче, вул.
Галицька, 44/6.
7.2. земельної ділянки площею 0,1000 га. по вул. Підділ (біля буд. № 36) із
земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки
Озоровичу Василю Васильовичу, жителю м. Яремче, вул. Підділ, 36.
7.3. земельної ділянки площею 0,1200 га. по вул. Партизанська (біля буд. №
54), із земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової
та громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки
Тимченко Ірині Сергіївні, жительці смт. Козин, вул. Кожедуба, Обухівського
району, Київської області.
7.4. земельної ділянки площею 0,3052 га. по вул. Партизанська (біля буд. №
54), із земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової
та громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки
Гартік Лілії Олександрівні, жительці смт. Козин, вул. Київська, 99, Обухівського
району, Київської області.
7.5. земельної ділянки площею 0,1200 га. по вул. Партизанська (біля буд. №
54), із земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової
та громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки
Малоокій Наталії Мусіївні, жительці смт. Козин, вул. Федорика, 39, Обухівського
району, Київської області.
7.6. земельної ділянки площею 3184 м.кв. по вул. Стефаника (біля буд. № 7)
із земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків) та
змінити цільове призначення земельної ділянки, Управлінню ТернопільськоЗборівської єпархії Української Греко-Католицької Церкви, м. Тернопіль, вул. С.
Стрільців, 6а.
7.7 земельної ділянки площею 0,1111 га. по вул. І.Франка (біля буд. № 39) із
земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови (для будівництва житлових будинків, господарських
будівель та споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки Демковичу

Юрію Ігоровичу, жителю м. Львів-Рудно, вул. О.Невського, 6.
7.8. земельної ділянки площею 0,0600 га. по вул. Виксюка, із земель для
ведення особистого селянського господарства в землі житлової та громадської
забудови (для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд)
та змінити цільове призначення земельної ділянки Боржієвському Андрію Цезаровичу,
жителю м. Львів, вул. Козланюка, 11/3.
7.9. земельної ділянки площею 0,1740 га по вул. Галицька (біля буд. № 95а), із
земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови (для будівництва житлових будинків, господарських
будівель та споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки Нечаєву Вадиму
Олександровичу, жителю м. Луцьк, вул. 8 Березня, 26/34, Волинської обл.
7.10. земельної ділянки площею 0,1974 га по вул. Свободи (біля буд. № 378),
із земель для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови (для будівництва житлових будинків, господарських
будівель та споруд) та змінити цільове призначення земельної ділянки Кузьмич
Євдокії Юріївні, жительці м. Яремче, вул. Гірська, 33.

8. Продовжити термін дії:

8.1. договору оренди земельної ділянки площею 0,0108 га по вул. Свободи для
обслуговування кіоску «Холодок», підприємцю Холошнюку Мар’яну Васильовичу,
жителю м. Яремче, вул. Мічуріна, 14 із 17.10.2012р. до 17.10.2015 р., терміном на 3 (три)
роки.
8.2. договору оренди земельної ділянки площею 61,4 м.кв. по вул. Свободи для
обслуговування кафе, підприємцю Вагилевичу Богдану Васильовичу, жителю м. Яремче,
вул. Свободи, 246/3 із 14.07.2012 р. до 14.07.2013р., терміном на 1 (один) рік. У випадку
реконструкції та ремонту моста на земельну ділянку накладається сервітут.
8.3. договору оренди земельної ділянки площею 0,0250 га по вул. Пушкіна для
обслуговування майстерні по наданню ритуальних послуг, підприємцю Крайлюку Ігорю
Богдановичу, жителю м. Яремче, вул. Довбуша, 52 із 14.08.2012 р. до 14.08.2017 р.,
терміном на 5 (п’ять) років.

9. Відкласти питання щодо:
9.1. надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0401 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Свободи (біля буд. № 13), Касіянчук Ганні Василівні, жительці
смт. Делятин, вул. Лугівська, 56, Надвірнянського р-ну, до моменту вирішення даного
питання в судовому порядку.
9.2 приватизації земельної ділянки по вул. Курортна, 16 для обслуговування
житлового будинку, Баришніковій Ользі Михайлівні, жительці м. Яремче, вул.
Свободи, 210/32, в зв’язку із спірним питанням та детальним вивченням за
пропозицією постійної комісії міської ради з розгляду земельних питань, екології та
містобудування.
9.3. надання згоди на припинення права власності на земельну ділянку площею
0,1000 га в м. Яремче, вул. Свободи, Мартинюку Віктору Михайловичу, жителю м.
Яремче, вул. Свободи, 204б/24, в зв’язку із уточненням меж із Карпатським НПП.
9.4. надання згоди на припинення права власності на земельну ділянку площею
0,1000 га в м. Яремче, вул. Свободи, Богачко Вікторії Михайлівні, жительці смт. Делятин,
вул. 16 Липня, 125, в зв’язку із уточненням меж із Карпатським НПП.
9.5. надання згоди на припинення права власності на земельну ділянку площею
0,1000 га в м. Яремче, вул. Свободи, Марчуку Василю Васильовичу, жителю м. Яремче,
вул. Свободи, 210/33, в зв’язку із уточненням меж із Карпатським НПП.

10. Відмовити:
10.1. Берланюку Юрію Андрійовичу, жителю м. Яремче, вул. Свободи, 214/9
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1110 га для влаштування туристичної відпочинкової зони (комплексу) по вул.
Петраша, 35/5, в зв’язку із відсутністю необхідних погоджень.
10.2. у задоволення клопотання арбітражного керуючого Микитюка А. І. щодо
вилучення з постійного користування Дочірнього підприємства санаторій-профілакторій
«Яремче» ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» земельної ділянки оздоровчого
призначення в м. Яремче, вул. Свободи, 330, площею 1,0845 га згідно державного акта
на право постійного користування землею ІІ-ІФ №002371, відповідно до ст. 149
Земельного кодексу України.
10.2. Маланчуку Михайлу Михайловичу, жителю с.Потічок, вул.Шевченка, 3,
Снятинського р-ну, Івано-Франківської обл, у затвердженні проекту зміни цільового
призначення земельної ділянки площею 0,0400 га. по вул. Петраша (біля бази
відпочинку «Карпати») із земель для ведення особистого селянського господарства
в землі рекреаційного призначення (для будівництва та обслуговування садиби
зеленого туризму), в зв’язку із невідповідності виготовлених документів до рішення
міської ради від 31.05.2012 року № 211-11/2012 (п.9.2).
10.3. підприємцю Табахарнюку Ярославу Олександровичу, жителю м.
Коломия, вул. Довбуша, 266 на відведення земельної ділянки площею 0,0037 га по
вул. Свободи (біля буд. № 252а), згідно ст. 124 Земельного кодексу України .
10.4. Місії «Добрий самарянин» на розміщення намету для проведення
благодійних духовно-просвітницьких зустрічей з жителями м. Яремче з 20 по 27 серпня
2012 року на території стадіону, біля ЗОШ №1 по вул. Свободи,164 в м. Яремче, за
пропозицією постійної комісії міської ради з розгляду земельних питань, екології та
містобудування.

11. Затвердити зміну конфігурації та уточнення площі земельної ділянки площею
0,2308 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Галицька, Попику
Василю Миколайовичу, жителю м. Яремче, вул. Мазепи, 14, згідно проведених матеріалів
інвентаризації.
11.1. Затвердити Акт узгодження та встановлення межі земельної ділянки гр.
Попика Василя Миколайовича, складений 28.06.2012 р. депутатом міської ради
Василюком Л.П., про те, що межа земельної ділянки загальною площею 0,2308 га по вул.
Галицька не мінялась.
12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0103 га для обслуговування гідрометеорологічного поста на р. Кам’янка
по вул. Кам’янка, Івано-Франківському обласному центру з гідрометеорології,
юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а та передати її у постійне
користування. Оскільки ділянка знаходиться в водоохоронній зоні р. Кам’янка,
накладаються обмеження по її використанню.
12.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0016 га для обслуговування гідрометеорологічного поста на р. Кам’янка по
вул. Кам’янка, Івано-Франківському обласному центру з гідрометеорології, юридична
адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а та передати її у постійне користування.
Оскільки ділянка знаходиться в водоохоронній зоні р. Кам’янка, накладаються обмеження
по її використанню.
12.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1343 га для обслуговування гідрометеорологічного поста на р. Прут (в р-ні
кафе «Над Прутом») в м. Яремче, Івано-Франківському обласному центру з
гідрометеорології, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а та
передати її у постійне користування. Оскільки ділянка знаходиться в водоохоронній зоні
р. Прут, накладаються обмеження по її використанню.

Дати
дозвіл
9-тій
державній
пожежно-рятувальній
частині
Територіального управління МНС України в Івано-Франківській області на
проведення
земельно-кадастрової
інвентаризації
земельної
ділянки
по
переоформленню Державного акту на право постійного користування землею для
обслуговування будівлі по вул. Свободи, 219. Матеріали інвентаризації подати на
затвердження міської ради.

13.

14. Внести зміни:
14.1. в пункт 1.4. рішення міської ради від 21.01.2011 року № 56-2/2011 «Про
затвердження переліку земель, які не передаються у власність на території м. Яремче»
виклавши його в наступній редакції:
«1.4. Земельну ділянку площею 0,2000 га по вул. Курортна (біля буд. № 2) в м.
Яремче для будівництва та обслуговування спортивно-відпочинкового комплексу для
фізичного розвитку молоді м. Яремче».
14.2. Дати дозвіл Територіальній громаді м. Яремче, в особі Яремчанської
міської ради, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,2000 га по вул. Курортна (біля буд. № 2) в м. Яремче для будівництва
та обслуговування спортивно-відпочинкового комплексу для фізичного розвитку молоді
м. Яремче. Виконавчому комітету Яремчанської міської ради провести всі необхідні дії по
виготовленню проекту землеустрою та технічного паспорту вищевказаної земельної
ділянки.
14.3. в пункт 1. додатку до рішення міської ради від 29.03.2012р. №175-10/2012
«Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в місті Яремче» зменшивши
ПВКФ «Оксана і К» кількість місць для паркування по вул. Галицька із 16 на 11 та
змінивши загальну площу земельної ділянки із 200 м.кв. на 110 м.кв. Даний пункт рішення
набирає чинності із 01.04.2012 року.
14.4. в пункт 6.2. рішення міської ради від 30.12.2011р. № 164-8/2011 змінивши
конфігурацію земельної ділянки, а також площу із 1,0049 га на 0,4000 га, Михайлюк
Марії Володимирівні, жительці м. Яремче, вул. Свободи, 367а.

15. Розірвати (припинити) достроково із 01.09.2012 року дію Договору оренди
земельної ділянки від 28.04.2004 року площею 0,0070 га по вул. Свободи (в р-ні зупинки
Ямна) для обслуговування міні-маркету та реконструкції автозупинки, підприємцю
Федорчук Ганні Олексіївні, жительці м. Яремче, вул. Гірська, 30, в зв’язку із відчуженням
майна (будівлі).
16. Дати дозвіл на проведення інвентаризації та виготовлення технічної
документації земельної ділянки площею 0,0070 га по вул. Свободи, 371/1 для
обслуговування нежитлової будівля (міні-крамниця), Федик Уляні Ігорівні, жительці м.
Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, 10/3. Матеріали інвентаризації подати на
затвердження міської ради. З 01.09.2012 року Федик У. І. укласти двохсторонню Угоду
„Про використання комунального майна” до моменту державної реєстрації договору
оренди землі.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з розгляду земельних питань, екології та містобудування.

Секретар міської ради
Згідно: в.о. начальника
відділу земельних ресурсів

Тарас Клим’юк
Світлана Сіщук

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р

м.Яремче

№232-13/2012

Про перейменування відділу
кадрової та режимно-секретної
роботи у відділ кадрової роботи
та затвердження Положення
про відділ

З метою приведення у відповідність назви та Положення до завдань, які
виконує відділ кадрової та режимно-секретної роботи, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Перейменувати відділ кадрової та режимно-секретної роботи
виконавчого комітету Яремчанської міської ради у відділ кадрової роботи
виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
2. Затвердити Положення про відділ кадрової роботи виконавчого
комітету Яремчанської міської ради (додається).
2.3. Положення про відділ кадрової та режимно-секретної роботи
виконавчого комітету Яремчанської міської ради, затверджене рішенням
Яремчанської міської ради від 03.07.2008 року № 241-17/2008 «Про внесення
змін до структури виконавчих органів міської ради» вважати таким, що
втратило чинність.
3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого

справами виконкому Мирославу Польську.

Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 16.08.2012р.№232-13/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи виконавчого комітету
Яремчанської міської ради
1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Відділ кадрової роботи виконавчого комітету Яремчанської міської
ради (далі відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету
Яремчанської міської ради, підзвітним і підконтрольним міському голові та
керуючому справами виконавчого комітету міської ради.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, нормативними документами органів виконавчої влади
вищого

рівня,

розпорядженнями

обласної

державної

адміністрації,

рішеннями міської ради та міськвиконкому, розпорядженнями міського
голови, іншими нормативними актами з питань кадрової роботи, а також цим
Положенням.
У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової
роботи та служби в органах місцевого самоврядування керується також
відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань
державної служби, Мінпраці, Мін’юсту та Пенсійного фонду України.
1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі річних планів роботи
відділу, затверджених керуючим справами виконкому, та відповідно до
посадових інструкцій працівників відділу.
1.4. Відділ взаємодіє із структурними підрозділами міськвиконкому та
міської ради, виконавчими комітетами сільських та селищної рад, міськими

установами та організаціями, об’єднаннями громадян і громадянами з
питань, які належать до його компетенції.
2. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
2.1. В структуру відділу кадрової роботи входять: начальник відділу та
головний спеціаліст з питань комп’ютеризації.
2.2. Структура і чисельність працівників відділу кадрової роботи
затверджується міською радою за поданням міського голови.
2.3. Працівники відділу кадрової роботи призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до вимог чинного законодавства.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
3.1. Основним завданням відділу є:
- реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого
самоврядування та з питань кадрової роботи;
-

здійснення

аналітичної

та

організаційної

роботи

з

кадрового

менеджменту;
- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання;
-

прогнозування

розвитку

персоналу,

заохочення

працівників

до

службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;
- документальне оформлення проходження служби в органах місцевого
самоврядування та трудових відносин.
3.2.Відділ кадрової роботи виконавчого комітету Яремчанської міської
ради здійснює заходи:
3.2.1. з питань кадрової роботи:
− забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та
служби в органах місцевого самоврядування щодо працівників апарату
міськвиконкому та відділів міськвиконкому, узагальнює практику роботи
з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення;

− розробляє річні плани роботи з кадрами, подає пропозиції керівництву
міськвиконкому

щодо

формування

замовлення

на

підготовку,

перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб, забезпечує
підготовку матеріалів для укладання відповідних угод із закладами освіти;
− веде

встановлену

звітно-облікову

документацію,

готує

державну

статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад
посадових осіб апарату та відділів міськвиконкому, а також керівників
підпорядкованих відділів і управлінь;
− проводить роботу з кадровим
методичне

керівництво

резервом, здійснює організаційно-

формуванням

кадрового

резерву

апарату

міськвиконкому та його відділів, вносить міському голові пропозиції
щодо удосконалення кадрового резерву;
− вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на
зайняття посад в міськвиконкомі, попереджує їх про встановлені
законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи
місцевого самоврядування та проходженням служби;
− приймає від претендентів на посади посадових осіб відповідні документи
та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо
організації конкурсного відбору;
− розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення
стажування кадрів, готує разом з відповідними відділами документи для
організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
− готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад
працівників

апарату

міськвиконкому

та

відділів,

керівників

підпорядкованих управлінь та відділів міськвиконкому;
− оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів
посадових осіб, вносить про це записи до трудових книжок;
− обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування
працівників, готує розпорядження про встановлення надбавок за вислугу
років та надання відпусток відповідної тривалості, готує розпорядження
про винагороду, складає графіки щорічних відпусток працівників;

− організовує роботу по нагородженню, оформляє відповідні документи та
веде відповідний облік;
− у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової
дисципліни, оформляє документи,

пов’язані із застосуванням заходів

дисциплінарного впливу;
− готує документи щодо продовження терміну служби в органах місцевого
самоврядування працівникам апарату виконкому, керівникам відділів і
управлінь та призначення їм пенсій;
− подає пропозиції щодо скерування працівників апарату та відділів
міськвиконкому на навчання та підвищення кваліфікації;.
− здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням
трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;
− оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи
працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
− готує документи для відрядження працівників за кордон;
− у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату
міськвиконкому та його штатного розпису, контролює розроблення
посадових інструкцій працівників;
− здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної
комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами
покладених на них обов’язків і завдань, готує з даних питань відповідні
розпорядження;
− здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання
військовозобов’язаних в апараті та відділах міськвиконкому;
− забезпечує планування роботи з кадрами;
− здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання
посадовими особами декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру (декларування доходів);
− разом з організаційним та юридичним відділами міськвиконкому надає
практичну допомогу з кадрових питань управлінням та відділам, які
безпосередньо підпорядковані міській раді, селищній та сільським радам;

− організовує разом з іншими відділами міськвиконкому проведення
навчань з кадрових питань та служби в органах місцевого самоврядування
для працівників міськвиконкому, голів та секретарів селищної та
сільських рад;
− разом з іншими відділами та управліннями здійснює контроль в апараті та
відділах і управліннях міськвиконкому за дотриманням Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів
законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого
самоврядування;
− розглядає,

за

дорученням

керівництва

міськвиконкому,

листи

підприємств, організацій і установ, усні та письмові звернення громадян,
готує відповідні пропозиції, веде прийом громадян з питань, що належать
до компетенції відділу;
− проводить іншу роботу пов’язану із застосуванням законодавства про
працю та службу в органах місцевого самоврядування;
− взаємодіє з відповідними службами обласної державної адміністрації,
обласної ради, організовує підготовку матеріалів з кадрових питань для
них;
− відповідає за поздоровлення з днем народження керівних працівників
облдержадміністрації;
− виконує інші завдання, покладені на нього міським головою та керуючим
справами виконкому.
3.2.2. з питань комп’ютеризації:
– виконує роботи, пов’язані з проектуванням і впровадженням комп’ютерних
систем і програмного забезпечення, надає методичну допомогу при їх
установці

та

освоєнні

програм

працівниками

апарату

та

відділів

міськвиконкому;
– забезпечує відповідний технічний стан комп’ютерної та розмножувальної
техніки, функціонування програм в апараті та відділах міськвиконкому, а при
необхідності залучає спеціалістів для усунення поломок та несправностей
комп’ютерної техніки;

–

подає

пропозиції

щодо

заходів,

спрямованих

на

вдосконалення

інформаційно-комп’ютерного забезпечення в апараті, відділах та управліннях
міськвиконкому;
– здійснює розмноження документів в апараті та відділах міськвиконкому;
– слідкує за вчасною відправкою, отриманням та подачею на реєстрацію
електронної пошти, адресованої керівництву міськвиконкому;
– бере участь у проведенні навчання працівників міськвиконкому в роботі на
персональних комп’ютерах з використанням необхідного програмного
забезпечення та баз даних;
– здійснює впорядкування, групування за видами створюваних документів в
апараті та відділах міськвиконкому. Контролює, аналізує та оцінює стан
справ по накопиченню та веденню інформаційних банків даних в апараті
міськвиконкому;
– здійснює архівування та відповідає за збереження резервних копій
розпорядчих документів міської ради та міськвиконкому (рішень міської
ради, рішень міськвиконкому, розпоряджень міського голови).
4. ПРАВА ВІДДІЛУ
4.1. Відділ кадрової роботи виконавчого комітету міської ради має право:
− вносити на розгляд міському голові пропозиції з питань удосконалення
кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування,
підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування;
− перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах
місцевого самоврядування в апараті міськвиконкому та підпорядкованих
управліннях та відділах;
− одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міськвиконкому
та його відділів і управлінь документи, необхідні для виконання
покладених на відділ завдань;
− брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що
проводяться в апараті міськвиконкому та підпорядкованих йому відділах і

управліннях, скликати наради з питань, що належать до компетенції
відділу.
Виконавчий комітет міської ради створює умови для нормальної роботи і
підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням,
відповідно обладнаним для зберігання документів, засобами оргтехніки, а
також іншими нормативними актами і матеріалами необхідними для роботи.
Відділ кадрової роботи має печатки із своїм найменуванням, а також для
опечатування пакетів.
Ліквідація (припинення діяльності) або реорганізація відділу кадрової
роботи проводиться за рішенням міської ради.

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р
м.Яремче
Про виконання рішень міської
ради про депутатські запити за
1-е півріччя 2012 р.

№234-13/2012

Відповідно до частини 7,8 ст.49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.31,32 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» міська рада вирішила:
1.Інформацію про хід виконання рішень міської ради про депутатські
запити взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення міської ради від 29.03.2012р.№19610/2012 “Про депутатський запит депутатів міської ради”, рішення міської
ради від 29.03.2012р.№198-10/2012 «Про депутатський запитМ.Бойка»,
рішення міської ради від 29.03.2012р.№200-10/2012 “Про депутатський
запит О.Кухарук”.
3. Звернути увагу установам, організаціям, підприємствам, в яких
знаходяться на контролі рішення про депутатські запити, на забезпечення
неухильного виконання відповідних рішень міської ради.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

Інформація про хід виконання рішень міської ради про депутатські
запити за 1 півріччя 2012 року
З початку року міською радою прийнято 9 рішень за запитами
депутатів (5- на 10 сесії, 4- на 11 сесії)
За результатами розгляду порушених у депутатських запитах питань
знято з контролю 3 запити.
Короткий зміст
звернення

2

29.03.2012
10 сесія

Депутатський запит
В.Павлюка про
розчистку від кущів та
дерев територій вздовж
доріг по вулицях
Партизанська, Петраша,
Грушевського .

Карпаатсько
му НПП

3

29.03.2012
10 сесія

Депутатський запит
М.Бойка про заміну
аварійних дерев”яних
опор по вул. І.Вльде в
м.Яремче

філії ПАТ
“Прикарпатт
яобленерго”
“Яремчанськ
ий РЕМ”

4

29.03.2012
10 сесія

Депутатський запит
М.Кіщука, В.Павлюка
про благоустрій території

Відділи
27.04.12р. управління
міськвиконко ветеринарної медицини в
му економіки м.Яремче повідомило,що на

3
Депутатський запит
депутатів міської ради
про отримання
необхідної інформації
для проведення
інвентаризації та
розмежування земель
населених пунктів
Яремчанської міської
ради

Кому
надіслано
для
виконання
4
КНПП та
відділ Держкомзему в
м.Яремче.

Інформація про хід
виконання

№ Дата,
№ сесії
п
п
1
2
1 29.03.2012
10 сесія

5
17.04.2012р.КНПП повідомив,
що на даний час документація
про проведення інвентаризації
земель відсутня.Вирішенням
питання взаємозаміни земель
займаються Міністерство
екології та природних
ресурсів, Держкомзем, органи
місцевого самоврядування.
08.05.12р. в-л Дкржкомзему
повідомив, що землевпорядна
документація щодо КНПП
відсутня.
11.07.12р.КНПП повідомив,
що у 3 кварталі буде зроблено
відвід даних насаджень з
включенням у ліміт на
використання природних
ресурсів на території КНПП з
вилученням на 2013 рік,
оскільки такий ліміт на 2012р.
уже затверджений.
18.04.12р. філія ПАТ
“Прикарпаттяобленерго”
“Яремчанський РЕМ”
повідомив,що
28.06.12р.замінено аварійні
дерев»яні опори на повітряній
лінії по вул. І.Вльде

і
промисловос
ті,
містобудуван
ня,
архітектури і
будівництва,
міській
СЕС,управлі
нню
ветеринарної
медицини
м.Яремче,
Яречанському
МВУМВС
узгоджуваль
.Депутатський запит
ній комісії по
О.Кухарук щодо
розв"язання конфліктної вирішенню
земельних
ситуації між орендарем
Р.Кріпчуком та громадою спорів
спільно з
мікрорайону Ямна
депутатами
стосовно проведення
міської ради
будівництва в районі
джерела .
ринку та упорядкування
торгівлі молочними
продуктами.

5

29.03.2012
10 сесія

6

31.05.2012р
11 сесія

Депутатський запит
Я.Орфенюка про
вирішення спірних
питань стосовно земель
Яремчанської міської
ради та Карпатського
НПП

відділи
міськвиконко
му юридичний,
земельних
ресурсів,
відділ Держкомзему в
м.Яремче.

7

31.05.2012р
11 сесія

Депутатський запит
О.Ільчук стосовно
заміни аварійних опор
від №141 до №160 на
вул. Розчіл с.Вороненко

філії ПАТ
“Прикарпатт
яобленерго”
“Яремчанськ
ий РЕМ”

8

31.05.2012р
11 сесія

Депутатський запит
В.Озоровича про
включення до плану
робіт на 2013 рік питань

філії ПАТ
“Прикарпатт
яобленерго”
“Яремчанськ

протязі квітня проводились
рейдові перевірки під час,
яких встановлено грубі
порушення, на власників
ринків складено
акти,винесено протокол та
постанову про
адмінпорушення

31.05.2012р. сесія міської
ради прийняла рішення
№211-11/2-12 згідно,якого
відмовлено у продовженні
терміну дії договору оренди
земельної ділянки пл. 0,0230
га по вул. Свободи (в р-ні
«Джерела») для будівництва
та обслуго-вування магазину
ПП Кріпчуку Р.Б, в зв’язку із
спірним питанням.
12.07.12р. МВК направлено
листа в Міністерство екології
та природних ресурсів
України про виділення коштів
КПНП на проведення робіт
щодо передачі (взаємозаміни)
земель з місцевими радами та
на виконання робіт
передбачених Указом
Президента України
15.06.12р. філія ПАТ
“Прикарпаттяобленерго”
“Яремчанський РЕМ”
повідомив,що до кінця грудня
2012р. виконаються ремонтні
роботи по заміні аварійних
дерев»яні опори на повітряній
лінії по вул.Розчіл
с.Вороненко
15.06.12р. філія ПАТ
“Прикарпаттяобленерго”
“Яремчанський РЕМ”
повідомив,що РЕМ готовий

9

31.05.2012р
11 сесія

покращення
електропостачання
вул.Кармелюка, шляхом
встановлення додаткової
підстанції та заміни
дерев’яних опор на
залізобетонні по
вул.Кармелюка, Підділ,
Прикарпатська

ий РЕМ”

Депутатський запит
Л.Василюка про
щомісячне поновлення
розмітки пішохідних
переходів

відділ
житловокомунального господарства МВК

запланувати роботи по
побудові трансформаторної
підстанції за умови
відведення земельних
ділянок, ремонтною бригадою
надалі будуть проводитись
ремонтні роботи по заміні
аварійних дерев’яних опор на
повітряній лінії по вул.
Підділ, Кармелюка,
Прикарпатська.
13.06.12р.направлено листа
Службі автодоріг в ІваноФранківській обл., яка згідно
листа від 06.08.12р. №0621/118 доручила начальникам
філій поновити розмітки
пішохідних переходів .

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 16.08.2012р

м.Яремче

№233-13/2012

Про звільнення Польської М.В.

з посади керуючого справами

виконкому

Розглянувши

заяву

керуючого

справами

виконкому

Польської

Мирослави Василівни про звільнення з посади керуючого справами
виконкому, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні",

Законом

України

"Про

самоврядування", міська рада вирішила:

службу

в

органах

місцевого

1. Звільнити Польську Мирославу Василівну з посади керуючого
справами виконкому 16 серпня 2012 року згідно п.1 ст.36 КЗпП України за
угодою сторін.
2.

Виконання обов'язків керуючого справами виконкому з 17 серпня

2012 року на період до обрання нового керуючого справами виконкому
покласти на начальника організаційного відділу Брайляк Віру Михайлівну з
виплатою різниці в посадових окладах.

Секретар міської ради

Тарас Клим'юк

