Яремчанська міська рада Івано - Франківської області
сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
Тридцять другої сесії
від 08 серпня 2019 року
Розпочато об 11.15 год
Закінчено в 13.00 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 19 осіб (список додається)
- із депутатського корпусу відсутні:
Г.Будзуляк,О.Гуменюк,Д.Дедерчук,М.Климпуш,Л.Могилевич,А.Сорохманюк,
Ю.Стефурак.
начальники управлінь та відділів міськвиконкому, члени міськвиконкому,
керівники правоохоронних органів, організацій політичних партій та
громадських організацій, представники засобів масової інформації
Сесію вів: Василь Онутчак,міський голова який запропонував затвердити
порядок денний 32 сесії.
Голосували: за 18- осіб, проти-1, утримались-0,не брав участь в голосуванні-1.
Сесія затвердила порядок денний першого засідання:
1.Про розгляд земельних питань.
Доповідає: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
2. Про виготовлення експертних грошових оцінок земель
несільськогосподарського призначення.
Доповідає: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
3. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
4. Про внесення змін до міського бюджету м.Яремче на 2019 рік та перерозподіл
коштів.
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
5.Про виділення коштів на проведення туберкулінодіагностики серед
організованого дитячого населення.
Доповідає:Ю.Бодоряк,директор КНП
«Яремчанський ЦПМСД»
6.Про передачу майна та коштів з балансу Яремчанської центральної міської
лікарні на баланс комунального некомерційного підприємства «Яремчанська
ентральна міська лікарня»Яремчанської міської ради Івано-Франківської області.

Доповідає:О.Соколюк,головний лікар ЦМЛ
7.Про внесення змін до структури та штатної чисельності Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Яремче.
Доповідає: О.Журавська,завідуюча відділенням
соціальної допомоги вдома територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) м.Яремче
8. Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Доповідає: І.Онутчак, начальник управління освіти
міськвиконкому
9.Про створення групи продовженого дня у Яремчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Доповідає: І.Онутчак, начальник управління освіти
міськвиконкому
10.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р.№33-2/2015 «Про
регламент міської ради та делегування окремих повноважень».
Доповідає:В.Губарчук,секретар міської ради
Різне
1. Слухали: Про розгляд земельних питань
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
-В.Онутчак , пропоную проголосувати за основу проекту рішення
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0
-В.Онутчак, прошу проголосувати за проблемні пункти окремо:
- п. 7. –дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0.7777 га для по вул.Свободи,214,для будівництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку,об»єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «ОСББ-75»,юридична адреса
м.Яремче ,вул.Свободи,214/67.Проект відведення даної земельної ділянки
подати на затвердження міської ради
Виступили: Ю.Карпін, депутат міської ради, в зв»язку з конфліктом інтересів
участь в голосуванні не брав
Голосували: за 8- осіб, проти-4, утримались-7, не брав участь в голосуванні-1.
Вирішили: (рішення не прийнято).
-п.80.-надати дозвіл Яремчанській міській раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки,яка
розташована за адресою:вул.Свободи,орієнтовною площею 0.2100 га із цільовим
призначенням:землі громадської забудови.
Голосували: за 12- осіб, проти-3, утримались-4,не брав участь в голосуванні-1
Вирішили: (рішення не прийнято).
-п.34.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 0,0368 га
для ведення особистого селянського господарства по вул.Довбуша
(Б.Хмельницького),Рудзінській
Ізабеллі
Дмитрівні,жительці
м.Яремче,вул.Б.Хмельницького,12 А.
Голосували: за 16- осіб, проти-0, утримались-4,не брав участь в голосуванні-0

Вирішили: (рішення прийнято).
- п.52- відкласти.Припинити право оренди земельної ділянки (кадастровий номер
2611000000:05:012:0174)площею 0.0243 га по вул.Свободи,для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі,Гайдуку Богдану Зіновійовичу,жителю
м.Яремче,вул.Свободи,214/10 (Договір оренди землі від 12.06.2018р.),в зв»язку із
відчуженням майна.
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брав участь в голосуванні-1
Вирішили: (рішення прийнято).
-п.53-відкласти.Укласти договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер
2611000000:05:012:0174)площею 0.0243 га по вул.Свободи,для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі із Климко Михайлом Михайловичем,жителем
смт.Ланчин,вул.Низова ,44,Надвірнянського р-ну;Семенюк Василем
Васильовичем,жителем с.Товмачик,вул.Молодіжна,4,Коломийського рну;Гайдук Мар»яном Богдановичем,жителем м.Яремче,вул.Свободи,214/10
терміном на роки.
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брав участь в голосуванні-0
Вирішили: (рішення прийнято).
-п.54-укласти договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер
2611000000:05:006:0169) площею 0,0495 га (без врахування проїзду площа
0.0099 га)по вул.Шевченка,для обслуговування нежитлового приміщення
колишнього ГРП із Мицак Марією Василівною, жителькою
м.Яремче,вул.Свободи,210/62 терміном на 5 років,в зв»язку із прийняттям
спадщини.
Голосували: за 11- осіб, проти-1, утримались-8,не брав участь в голосуванні-0
Вирішили: (рішення не прийнято).
-п.55.Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0.0061 га
(кадастровий номер 2611000000:05:012:0180) по вул.Свободи,325 для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі,Вагилевич Богдану
Васильовичу,жителю м.Яремче,вул.Свободи,246/3,терміном на 10 років.
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брав участь в голосуванні-0
Вирішили: (рішення прийнято).
-п.56.Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0.0435 га
по вул.Свободи,264 для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови,ПНВКФ «Гріф»,юридична адреса:м.ІваноФранківськ,вул.Промислова,29Г,терміном на 3 роки.
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брав участь в голосуванні-1
Вирішили: (рішення прийнято).
-п.57.Продовжити договір особистого строкового сервітуту(угода про
використання земельної ділянки)для встановлення малої архітектурної форми на
земельній ділянці площею 0.0030 га по вул.Свободи (м-н Ямна),Турчиняк Оксані
Василівні,жительці м.Яремче,вул.Свободи ,384 А,для торгівлі будівельними
матеріалами терміном на 3 роки,Відділу земельних ресурсів міськвиконкому
укласти з Турчиняк О.В. угоду про використання земельної ділянки.
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брав участь в голосуванні-0
Вирішили: (рішення прийнято)
-п.58.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0.0392 га (кадастровий номер 2611000000:05:010:0199) по

вул.Руднєва,19 Б,для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ,Татаріну
Петру Дорофійовичу,жителю м.Яремче,вул.Свободи,214/41 та надати її в оренду
терміном на 5 років.
Голосували: за 17- осіб, проти-1, утримались-1,не брав участь в голосуванні-1
Вирішили: (рішення прийнято)
-п.82.Укласти договір оренди земельної ділянки площею 0.2200 га із цільовим
призначенням:для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови по вул.Свободи,300,із Тз ОВ «Джерело» ,юридична адреса
м.Яремсе,вул.Свободи,199 терміном на 5 років.
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брав участь в голосуванні-0
Вирішили: (рішення прийнято)
В.Онутчак , пропоную проголосувати за проект рішення в цілому
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-0.
Вирішили: (рішення міської ради №476-32/2019 додається)
2. Слухали: Про виготовлення експертних грошових оцінок земель
несільськогосподарського призначення
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили: В.Галайко,М.Бойко,В.Губарчук,О.Губарчук,М.Ланіна депутати
міської ради, в зв»язку з конфліктом інтересів участь в голосуванні брати не
будуть.
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 10- осіб, проти-1, утримались-4,не брали участь у голосуванні-5
Вирішили: (рішення не прийнято)
3. Слухали: . Про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-1.
Вирішили: (рішення міської ради №477-32/2019 додається)
4. Слухали:Про внесення змін до міського бюджету м.Яремче на 2019 рік та
перерозподіл коштів.
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-0.
Вирішили: (рішення міської ради №478-32/2019 додається)
5. Слухали: Про виділення коштів на проведення туберкулінодіагностики
серед організованого дитячого населення.
Доповідав:Ю.Бодоряк,директор КНП
«Яремчанський ЦПМСД»
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-1.
Вирішили: (рішення міської ради №479-32/2019 додається)

6. Слухали: Про передачу майна та коштів з балансу Яремчанської центральної
міської лікарні на баланс комунального некомерційного підприємства
«Яремчанська центральна міська лікарня»Яремчанської міської ради ІваноФранківської області.
Доповідав:О.Соколюк,головний лікар ЦМЛ
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-1.
Вирішили: (рішення міської ради №480-32/2019 додається)
7. Слухали:Про внесення змін до структури та штатної чисельності
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Яремче.
Доповідала: О.Журавська,завідуюча відділенням
соціальної допомоги вдома територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) м.Яремче
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 17- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-3.
Вирішили: (рішення міської ради №481-32/2019 додається)
8. Слухали:Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій
у загальноосвітніх навчальних закладах.
Доповідав: І.Онутчак, начальник управління освіти
міськвиконкому
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-1.
Вирішили: (рішення міської ради №482-32/2019 додається)
9. Слухали: Про створення групи продовженого дня у Яремчанській ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Доповідав: І.Онутчак, начальник управління освіти
міськвиконкому
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 19- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-1.
Вирішили: (рішення міської ради №483-32/2019 додається)
10. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р.№332/2015 «Про регламент міської ради та делегування окремих повноважень».
Доповідав:В.Губарчук,секретар міської ради
В.Онутчак, пропоную проголосувати за основу та в цілому проекту рішення
Голосували: за 20- осіб, проти-0, утримались-0,не брали участь в голосуванні-0.
Вирішили: (рішення міської ради №484-32/2019 додається).
Різне
Слухали:Учасників АТО 25 батальйону щодо порушених питань про діяльність
спілки учасників АТО в Яремчанському регіоні.
Вирішили: іформацію взяти до відома.

Слухали: О.Кухарук,депутата міської ради,яка проінформувала про те,що 14
травня 2020 року наступить 100 років від дня народженя Ярослави
Стецько.Доцільно було б підняти питання щодо вшанування її постаті в
Яремчанському регіоні,це зокрема можливо виготовлення погруддя чи
меморіальної дошки.
Вирішили:іформацію взяти до відома.
Слухали:Р.Косила,депутата міської ради,який проінформував присутніх про
проведення толоки 10 серпня біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
Вирішили: іформацію взяти до відома.
Слухали:В.Галайко, депутата міської ради, яка підняла питання про створення
електронної черги на прийняття дітей в дошкільні навчальні заклади регіону.
Вирішили: доручити І.Онутчаку підготувати пропозиції щодо створення
електронної черги на прийняття дітей в дошкільні навчальні заклади регіону.
Слухали:М.Бойко ,депутата міської ради ,який необхідності продовження робіт
по проведенню вуличного освітлення вулиць Лугівська та Виксюка.
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук вивчити дане питання.
Слухали:П.Куртяк,депутата міської ради,щодо виділення коштів вже на
проведені роботи по ремонту дороги на своєму виборчому окрузі.
Вирішили:Т.Клим»юк,Г.Бойчук вивчити дане питання.
Слухали:М.Німчук,депутата міської ради щодо виділення коштів по
влаштуванню водовідведення по вул.Прикарпатська.
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук вивчити дане питання.
Слухали:Р.Косило,депутата міської ради щодо:
- виділення 60 тисяч гривень на встановлення витяжки на кухні в дошкільному
навчальному закладі «Гірський струмочок».
Вирішили:І.Онутчак,Г.Бойчук вивчити дане питання.
- прибрати з дороги автобус для пасажирських перевезень ,який знаходиться в в
несправному стані і розташований там вже 2 роки і заважає жителям вулиці
Ковпака .
Вирішили:Т.Клим»юк,А.Кіселюк вивчити дане питання.
-відновлення дорожного покриття по вулиці Ковпака,поворот на
вул.Шептицького після здійснення робіт по заміні водопровідної труби.
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук,Д.Холява ,Р.Небелюк вивчити дане питання
- широке висвітлення інформації про проведені роботи по ремонту вулиці
Степана Бандери;
Вирішили:О.Шимко,Ю.Сіщук,Д.Холява забезпечити висвітлення інформації
про ремонтні роботи ,які проходять по вулиці Степана Бандери.
- про відновлення дорожного покриття після заміни газопровідної труби по
вул.Страчених.
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук,Д.Холява вивчити дане питання.
-встановлення лотків по вул.Ковпака біля нового цвинтаря.
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук,Д.Холява вивчити дане питання.
-проведення ямкового ремонту по вул.Руднєва.
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук,Д.Холява вивчити дане питання.
-про проведення громадських слухань по питанню встановлення сортувальної
лінії по вул.Довбуша м.Яремче на території КП. «Благоустрій»
Вирішили:Т.Клим»юк,Ю.Сіщук, М.Палійчук вивчити дане питання.

Слухали:Ю.Карпіна,депутата міської ради щодо встановлення контейнера по
вулиці Курортна.
Вирішили:Т.Клим»юк,М.Палійчук підготувати пропозиції щодо розміщення
контейнерів.
Слухали:В.Галайко,депутата міської ради щодо проведення стихійної торгівлі
на ринку міста,а також в районі сувенірного ринку біля «Гуцульщини».
Вирішили:Т.Клим»юк,О.Малецька ,А.Кіселюк вивчити дане питання.
Слухали:А.Баюрака,депутата міської ради який інформував про звернення від
жителів уч.Підділ щодо продовження виконання робіт по проведенню вуличного
освітлення ,а також про покошення трави в районі заправочної станції «ОККО»
та до монастиря.
Вирішили: Т.Клим»юк,Ю.Сіщук,Д.Холява,М.Палійчук вивчити дане питання
та забезпечити благоустрій міста.

Міський голова

Василь Онутчак

Вела протокол
головний спеціаліст організаційного
відділу міськвиконкому

Мар»яна Кузьмич

