Яремчанська міська рада Івано - Франківської області

сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
сімнадцятої сесії
від 26 жовтня 2017 року
Розпочато об 10.00 год
Закінчено о 11.30 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 22 особа ( список додається)
Із депутатського корпусу відсутні: А.Андрухович, М.Бойко, О.Гуменюк,
М.Климпуш.
- депутат обласної ради А.Марійчин
- запрошені на сесію (список додається)
Сесію вів: секретар міської ради Володимир Губарчук
Сесія затвердила порядок денний :
1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
Доповідає: Г.Кіщук,заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому,
начальник відділу доходів
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл коштів..
Доповідає: Г.Кіщук,заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому,
начальник відділу доходів
3.Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від 08.11.2016 №!479/2016 «Про затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз в
Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки».
Доповідає:О.Соколюк,головний лікар
Яремчанської ЦМЛ
4.Про звільнення від орендної плати.
Доповідає:О.Малецька,в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
5.Про редактора регіонального часопису «Яремчанський вісник».
Доповідає:О.Свідрак,начальник відділу
кадрової роботи міськвиконкому
6.Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільному

закладі «Гірський струмочок» м.Яремче.
Доповідає: І.Онутчак,начальник управління
освіти міськвиконкому
7.Про розгляд земельних питань.
Доповідає:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
8.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель.
Доповідає:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
9.Про звернення міської ради.
Доповідає М.Семенишин, депутат міської ради
Різне

1.Слухали: Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року та
внесення змін до бюджету.
Доповідала: Г.Кіщук,заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому,
начальник відділу доходів
Голосували: за 21- осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №266-17/2017 додається)
2. Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів.
Доповідала: Г.Кіщук,заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому,
начальник відділу доходів
Голосували: за 21- осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №267-17/2017 додається).
3 Слухали:Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від 08.11.2016
№147-9/2016 «Про затвердження Програми протидії захворюванню на
туберкульоз в Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки».
Доповідав:О.Соколюк,головний лікар
Яремчанської ЦМЛ
Голосували: за 22-осіб,проти-0,утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №268-17/2017 додається).
4.Слухали: Про звільнення від орендної плати.

Доповідала:О.Малецька,в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
Голосували: за 20-осіб,проти-0,утримались-2.
Вирішили: (рішення міської ради №269-17/2017 додається).
5.Слухали: Про редактора регіонального часопису «Яремчанський вісник».
Доповідала:О.Свідрак,начальник відділу
кадрової роботи міськвиконкому
Голосували: за 21-осіб,проти-1,утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №270-17/2017 додається).
6.Слухали: Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в
дошкільному закладі «Гірський струмочок» м.Яремче.
Доповідав: І.Онутчак,начальник управління
освіти міськвиконкому
Голосували: за 22-осіб,проти-0,утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №271-17/2017 додається).
7.Слухали: Про розгляд земельних питань.
Доповідала: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили: В.Губарчук,секретар міської ради,який запропонував прийняти
проект рішення за основу.
Голосували: за -22 осіб,проти-0,утримались-0.
Інформувала: О.Тимочко,начальник відділу земельних ресурсів
міськвиконкому,яка повідомила ,що проект рішення розглядався на спільному
засіданні постійних комісій міської ради де вирішено спірні пункти проекту
рішення винести в бюлетень для голосування:
п.1.1 Відмовити, на даній земельній ділянці знаходиться житловий будинок
іншого власника (помер) надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Стефаника, Поповичу Роману Петровичу.
Голосували: за пункт 1.1 За-21,проти-0,утримались-1.

п.1.2. Відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення надання

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0.0512 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Стефаника, Поповичу Василю Петровичу.
Голосували: за пункт 1.2 За-22,проти-0,утримались-0.
п.1.4. Відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0.8991 га для ведення особистого селянського господарства
по вул. Гірська, Капущак Антоніні Семенівні
Голосували: за пункт 1.4 За-22,проти-0,утримались-0.
п. 1.5. Відмовити, в зв’язку із недотриманням вимог п. 6 ст.118 Земельного
кодексу України надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в м. Яремче, Кожухар Олександру
Івановичу.
Голосували: за пункт 1.5 За-22,проти-0,утримались-0.
п.1.6. Відмовити, в зв’язку із недотриманням вимог п. 6 ст.118 Земельного
кодексу України надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.1000 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.
Яремче, Кіндзерському Андрію Васильовичу.
Голосували: за пункт 1.6 За-22,проти-0,утримались-0.
п.1.7, п. 1.8., п.1.9. Відмовити, в зв’язку із спірним питанням заява гр. Якуб’як
П.Ю. надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0.1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Підділ, земельної ділянки площею 0.5450 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Підділ, земельної ділянки площею 0.0745 га
для ведення особистого селянського господарства по вул. Підділ, Якуб’яку
Ігорю Михайловичу.
Голосували: за пункт 1.7,п.1.8.,п.1.9 За-21,проти-0,утримались-1.
п.1.11 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0.0801 га для індивідуального
дачного будівництва по вул. Свободи (в р-ні ТзОВ КФ «Колиба»), Гринюку
Юрію Юрійовичу.
Інформувала: М.Ланіна ,голова постійної комісії з розгляду земельних
питань,екології,рекреації,будівництва,архітектури та містобудування про те що
комісія вивчала дане питання .Відповідно до ЗКУ ця земельна ділянка
відноситься до прибережної смуги.

Голосували: за пункт 1.11 За-13 ,проти-0, утримались-9.Рішення не прийнято.
п.1.17 Відкласти, в зв’язку із необхідністю детального вивчення надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0.7095 га для ведення особистого селянського господарства
по вул. Гірська, Бойко Ігорю Богдановичу
Голосували: за пункт 1.17 За-16,проти-0,утримались-6.
п.4.1. Затвердження Акту узгодження та встановлення межі земельної ділянки
Територіальній громаді м. Яремче, в особі Яремчанської міської ради,
юридична адреса: м. Яремче, вул. Свободи, 266, складений депутатами
міської ради Галайко В.В., Семенишин М.В., Стельмащуком А.М. від
08.09.2017 р., про те, що самовільного захоплення суміжної земельної ділянки,
гр. Максим’юка Р.В. по межі від А до Б згідно земельно-кадастрового плану
земельної ділянки площею 0.0715 га по вул. Б.Хмельницького не виявлено.
Виступили: О.Кухарук,депутат міської ради,яка звернула увагу на
виправлення ,а саме на затвердження Акту узгодження та встановлення межі
земельної ділянки на Яремчанську міську раду.
Голосували: за пункт 4.1 За-15,проти-0,утримались-7.Рішення прийнято з
поправкою.
Інформував: В.Губарчук,секретар міської ради про те,що на спільному
засіданні постійних комісій міської ради була пропозиція винести пункт 6
проекту рішення в бюлетень для голосування в двох варіантах.
п. 6.1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0.1031 га для будівництва та експлуатації
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд по вул. Руднєва, ТзОВ
«Полярис Інвест, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Пресмашівська,
3, Проект відведення даної земельної ділянки подати на затвердження міської
ради для надання в оренду. Відділу земельних ресурсів укласти із ТзОВ
«Полярис Інвест» угоду про використання земельної ділянки.
Виступили: П.Куртяк,депутат міської ради, з пропозицією про те щоб
прописати в рішенні що кошти від сплати ТзОВ «Полярис Інвест» пайової
участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
спрямувати на будівництво комунікацій масиву забудови земельних ділянок по
вул. Ковпака та вул.Шухевича для учасників АТО.
Голосували: за пункт 6.1. За-18, проти-0,утримались-4.Рішення прийнято.
Голосували: проект рішення в цілому на голосування.
За-22 ,проти-0,утримались-0.
Вирішили: ( рішення міської ради №272-17/2017 додається ).
Інформував: В.Губарчук,секретар міської ради про те,що на спільному

засіданні постійних комісій міської ради була пропозиція проект рішення про
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель перейменувати в проект рішення про внесення змін до
рішень Яремчанської міської ради.
8. Слухали: Про внесення змін до рішень Яремчанської міської ради.
Доповідала: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили: В.Губарчук,секретар міської ради,який запропонував прийняти
проект рішення за основу.
Голосували: за -22 осіб,проти-0,утримались-0.
Інформувала: О.Тимочко,начальник відділу земельних ресурсів
міськвиконкому,яка повідомила ,що проект рішення розглядався на спільному
засіданні постійних комісій міської ради де вирішено спірні пункти проекту
рішення винести в бюлетень для голосування:
п.12. в пункт п.6.2. рішення міської ради від 04.07.2017 року № 234-14/2017
виклавши його в такій редакції «Надати дозвіл Яремчанській міській раді на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Б.Хмельницького,
орієнтовною площею 0,0792 га із цільовим призначенням: землі загального
користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани,
вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі,
парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а
також інші землі)».
Голосували: за 14- осіб, проти-0, утримались-8.
п.13. в пункт п.1.14 рішення міської ради від 08.11.2016 року № 157-9/2016
виклавши його в такій редакції «Надати дозвіл Яремчанській міській раді на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Мазепи, орієнтовною
площею 0,0316 га із цільовим призначенням: землі загального користування
(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди,
шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі)».
Голосували: за 15- осіб, проти-0, утримались-7.
Голосували: проект рішення в цілому на голосування.
Голосували: за -15-осіб, проти-0,утримались-6.
Вирішили: (рішення міської ради №273-17/2017 додається).
9. Слухали:Про звернення міської ради.

Доповідала: М.Семенишин,депутат
міської ради

Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-2.
Вирішили: (рішення міської ради №274-17/2017 додається).
Різне:
Виступили:М.Ланіна,депутат міської ради, з пропозицією щоб на наступне
засідання сесії міської ради відділ земельних ресурсів міськвиконкому
підготував проект рішення про заборону надання земельних ділянок в приватну
власність ,якщо вони визначені законодавством ,як такі, що належать до
прибережної смуги.
Вирішили: пропозицію не підтримати.,оскільки дане питання врегульовано
чинним законодавством.
Виступили: В.Губарчук,секретар міської ради, який вніс пропозицію
звернутися до міського відділу поліції щодо здійснення контролю за
дотриманням дорожнього руху,зокрема проїзд центром міста вантажних
машин.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
листа в Яремчанське відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП в
Івано-Франківській області з метою врегулювання порушеного питання.
Слухали: О.Кухарук , депутата міської ради, яка проінформувала про не
завершення ремонтних робіт по вул.Вітовського.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) вивчити дане
питання.
Слухали: В.Попадюк, депутата міської ради, який вніс пропозицію
звернутися в службу автомобільних доріг щодо наведення благоустрою по
розташуванню блоків біля центральної дороги в р-ні Гуцульщини.
Слухали: П.Куртяк, депутата міської ради,який вніс пропозицію звернутися в
службу автомобільних доріг щодо надання відповіді на звернення міської ради
про зняття дорожніх знаків.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
лист в службу автомобільних доріг з даних питань.
Слухали: В.Галайко, депутата міської ради, яка підняла питання щодо розгляду
депутатського запиту поданого ще на шістнадцятій сесії міської ради до ДФС в
Івано-Франківській області та в Яремчанське відділення Надвірнянської ОДПІ
ГУДФС.
Вирішили: організаційному відділу міськвиконкому надіслати повторно до
ГУДФС в Івано-Франківській області та в Яремчанське відділення
Надвірнянської ОДПІ ГУДФС рішення міської ради від 14.09.2017року №26216/2017 «Про депутатський запит В.Галайко»

Слухали: Д.Дедерчука,депутата міської ради, який вніс пропозицію звернутися
до філії ПАТ «Яремчанський РЕМ» щодо неякісного електропостачання на
участку Хижки в с.Микуличин.Щоб на слідуюче засідання сесії запросити
представника філії Яремчанського РЕМу.
Слухали: Р.Косило,депутата міської ради,який вніс пропозицію про звернення
до філії ПАТ «Яремчанський РЕМ» щодо збільшення ремонтних бригад під час
новорічних свят.
Слухали: М.Німчук,депутата міської ради, який проінформував присутніх про
випадок ,який стався на участку Перенізі в Дорі.І до цього часу провода висять
в повітрі.
Слухали: Г.Будзуляк,депутата міської ради,яка внесла пропозицію про
необхідність замін електроопорів в с.Вороненка.
Вирішили: першому заступнику міського голови Т.Клим»юку
Слухали:А.Баюрака, депутата міської ради, який підняв питання щодо
регулярного вивозу сміття.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) звернутися до
філії ПАТ «Яремчанський РЕМ» щодо вирішення даних питань та
проінформувати депутатів міської ради на спільному засіданні постійних
комісій міської ради.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Протокол вела
головний спеціаліст організаційного
відділу міськвиконкому

Мар»яна Кузьмич

