УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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ПРОТОКОЛ
14-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання

Від 27 лютого 2018 року

Початок:
14:20
Закінчення: 20:24

Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради

- Михайло Назар
- 19 осіб

Відсутні депутати:
Дмитро Галько, Ярослав Жовтуля, Ольга Дебенко
Запрошені на засідання:
землевпорядник сільської ради
головний бухгалтер с/р
депутат міської ради
Присутні на засіданні:
член виконавчого комітету
житель села
представник АТВТ «РОДОН»

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак
- Володимир Фецич
- Іван Федорів
- Роман Веретко
- Марія Чорна

14-ту сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Михайло Назар на
підставі статей 42 і 46 Закону України « Про місцеве самоврядування».
Звучить Гімн України.

Перед початком роботи сесії депутат округу № 6, Іван Устинський
просив внести на розгляд сесії такі питання:
- Про скасування рішення 12-ї сесії сільської ради 7-го дем.скликання;
- Про скасування п.4.3 статті 4 Регламенту сільської ради
Підняттям руки депутати проголосували «проти» внесення таких питань
до порядку денного сесії.
Депутат округу № 7, Наталія Якубенко попросила внести звернення
жителів в.Гайдея на розгляд сесії сільської ради.
Рішення прийнято, звернення включено до порядку денного, в розділ
«про заяви громадян».
Сільським головою попереджено депутатів сільської ради про строки
здачі електронних декларацій, під підпис.
пропонується ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт про виконання бюджету сільської ради за 2017 рік;
2. Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік;
3. Про затвердження «Програми соціально- економічного розвитку села»
на 2018 рік;
4. Про затвердження «Положення про порядок функціонування
захоронення та утримання кладовища в с.Вовчинець»;
5. Про затвердження переліку Програм підтримки та Програм
підтримки в с.Вовчинець;
6. Про внесення змін до Статуту КДНЗ №1 «Ластів’ятко»;
7. Про заяви та звернення СПД;
Про внесення змін до рішення 12-ї сесії від 05.10.2017р. « про заяви
СПД)
8. Про заяви громадян;
9. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам;
10. Різне
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» порядок денний в цілому , зі змінами і
доповненнями – 16,
ПРОТИ-1, УТРИМ-1 . НЕ ГОЛОС- 1(спізнився)
1. Про звіт виконання бюджету сільської ради за 2017 рік
Слухали: звіт про виконання бюджету сільської ради за 2017 рік
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 14-1/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято

2. Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік
Слухали: про уточнення бюджету
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар, Іван Устинський ,
Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 14-2/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
3. Про затвердження «Програми соціально- економічного розвитку
села» на 2018 рік;
Слухали: про соціально- економічний розвиток села на 2018 рік;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар, Володимир Фецич, Ігор Білінський,
Іван Устинський.
Вирішили: рішення сільської ради № 14-3/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
4. Про затвердження «Положення про порядок функціонування
захоронення та утримання кладовища в с.Вовчинець»
Слухали: про Положення про порядок функціонування захоронення
та утримання кладовища в с.Вовчинець;
Доповідала: Людмила Хлібкевич;
Виступили: Іван Устинський, Надія Витвицька, Надія Парипа
Вирішили: рішення сільської ради № 14-4/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
5. Про затвердження переліку Програм підтримки та Програм
підтримки в с.Вовчинець
Слухали: про Програми підтримки в с.Вовчинець;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 14-5/2018, №14-5-1/2018,
№ 14-5-2/2018, №14-5-3/2018, №14-5-4/2018, №14-5-5/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято

6. Про внесення змін до Статуту КДНЗ №1 «Ластів’ятко»
Слухали: про внесення змін до Статуту комунального дошкільного
навчального закладу №1 «Ластів’ятко» в с.Вовчинець;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 14-6/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
7. Про заяви та звернення СПД
Про внесення змін до рішення 12-ї сесії «про заяви СПД» від
05.10.2017р.
Слухали: про заяви тат звернення суб’єктів підприємницької
діяльності
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 14-7/2018, № 14-7-1/2018
додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
8. Про заяви громадян
Слухали: про заяви громадян
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 14-8/2018 , № 14-8-1/2018
додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
9. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Слухали: про передачу у власність та надання в користування
громадянам земельних ділянок
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар , Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 14-9/2018 № 14-9-1/2018
додаються
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято

10. Різне.
Рішень не приймали
О 20:24 сільський голова оголосив 14-ту сесію сільської ради 7-го
демократичного скликання закритою, на підставі ст. 42 і ст.46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Звучить Гімн України

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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РІШЕННЯ
№ 14-1/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

звіт про виконання бюджету
сільської ради за 2017 рік

Загальна сума надходжень сільського бюджету за 2017 рік склала
26 363 288,20 грн.
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 19 416 080,00грн.
Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало 135,78
відсотків а саме:
- Доходів загального фонду за 2017 рік надійшло 17 960 629,08 грн.,
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 11 072 080,00грн.,
виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на
162,22відсотка.
- Доходів спеціального фонду за 2017 рік надійшло 8 402 659,12 грн.,
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 8 344 000,00грн.,
виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на
100,7 відсотка.
Сільський бюджет видатків за 2017 рік виконано:
-

видатків

загального

фонду

виконання

забезпечено

до

затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 84,53 відсоток

затверджено на рік із врахуванням змін 10 515 080,00 грн.,
використано 8 888 420,98 грн.;
-

видатків

спеціального

фонду

виконання

забезпечено

до

затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 63,88 відсотків
затверджено на рік із врахуванням змін 19 252 100,00 грн.,
використано 12 298 192,00 грн.;
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера про виконання
за 2017р., сільська рада

вирішила:
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2017 р. згідно
з додатками 1, 2, 4.

Сільський голова

М.М.Назар
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РІШЕННЯ
№ 14-2/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про уточнення бюджету.
Згідно п.23 ст.26,41 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог
ст.72,78 Бюджетного Кодексу України, ЗУ “Про Державний бюджет на 2018
рік”, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера про
уточнення сільського бюджету за погодженням постійної депутатської
комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та
соціального захисту населення, сільська рада
вирішила:
1. Спрямувати частину залишку вільних коштів, який утворився станом
на 01.01.2018р. по загальному фонду сільського бюджету в сумі
2 990 200,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків загального
фонду сільського бюджету, а саме:
1.1. по КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі
74 000,00 грн., а саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 60000,00 грн.,
-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 14000,00 грн., на
реалізацію Програми підтримки та розвитку культури села Вовчинець на
2018 рік.
1.2. по КПКВК 9770 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
160 000,00 грн.,а саме:
- на фінансування правоохоронних органів -80000,00 грн.

- на фінансування органів охорони громадського порядку «Штаб»80000,00 грн.(Згідно програми профілактики злочинності в с.Вовчинець).
1.3. по КПКВК 9770 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
160000,00 грн., на фінансування відділення загальної практики
сімейної медицини міської поліклініки №4, а саме:
- кошти в сумі 80000,00 грн.для придбання медикаментів та
перев»язувальних матеріалів;
- кошти в сумі 30000,00 грн. для придбання паливно-мастильних
матеріалів;
- кошти в сумі 20000,00 грн. на господарськи потреби та канцтовари;
- кошти в сумі 30000,00 грн. на прдбання предметів , матеріалів та
обладнання.
1.4. по КПКВК 9770 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
200 000,00 грн., на фінансування Вовчинецької ЗОШ с.Вовчинець на
придбання засобів навчання в початковій школі .(Згідно програми підтримки
та розвитку навчальних закладів).
1.5. по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 2 396 200,00 грн. на
фінансування КДНЗ (ясла-садок)№1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець , а саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 668 700,00 грн.,
-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 354100,00грн.
-КЕКВ 2210 «Предмети,обладнання та інвентар» в сумі 300000,00 грн.
-КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев»язувальні матеріали» в сумі
8400,00 грн.
-КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі-65000,00 грн.
2. Спрямувати частину залишку вільних коштів, який утворився станом
на 01.01.2018р. по спеціальному фонду сільського бюджету в сумі
4 780 000,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків
спеціального фонду сільського бюджету, а саме:
2.1. по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 150000,00 грн. на
фінансування КДНЗ (ясла-садок)№1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець , по КЕКВ
3110 «Предмети,обладнання та інвентар» в сумі 150000,00 грн.
2.2. по КПКВК 9770 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління іншіх рівнів» в сумі
30000,00 грн. на фінансування Бібліотеки-філії №10 в с.Вовчинець для
закупівлі книг.

2.3 по КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів » КЕКВ
3110
«Придбання
обладнання
і
предметів
довгострокового
користування» в сумі 300 000,00 грн. на реалізацію Програми підтримки
та розвитку культури села Вовчинець на 2018 рік .
2.4. по КПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту» КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
300000,00 грн на реалізацію Програми підтримки та розвитку спорту в селі
Вовчинець.
2.5. по КПКВ 6030 « Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 4 000 000,00 грн.
(капітальний ремонт дороги по вул..Вовчинецька-Новоселицька)1000000,00грн.
(благоустрій біля кладовища с.Вовчинець )-2000000,00грн.
(Благоустрій кладовища) с.Вовчинець-1000000,00 грн.
3. Встановити дефіцит загального фонду в сумі 2 990 200,00
джерелом покриття якого визначити спрямування частини залишку коштів,
що утворився станом на 01.01.2018 року по загальному фонду сільського
бюджету.
Встановити дефіцит спеціального фонду в сумі 4 780 000,00 грн.,
джерелом покриття якого визначити спрямування частини залишку коштів,
що утворився станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду сільського
бюджету.
4. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КПКВК 6030 «Реалізація благоустрою населених пунктів»
зменшивши бюджетні призначення по КЕКВ 2282 «Дослідження і розробки,
окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм» в сумі
80000,00 грн. і відповідно збільшити загальний обсяг видатків загального
фонду сільського бюджету по КПКВК 7350 «Розроблення схем планування
та забудови території(містобудівної документації) КЕКВ 2281«Дослідження і
розробки,
окремі
заходи
розвитку
по
реалізації
державних
(регіональних)програм» в сумі 80000,00 грн.
5. Внести відповідні зміни в додатки 1,3,4 рішення сесії сільської
ради від 12.12.2018р. «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно даного
рішення.

6. Головному бухгалтеру забезпечити виконання внесених змін.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

М.Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-3/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про затвердження Програми
соціально- економічного розвитку
села Вовчинець на 2018 рік.

Заслухавши інформацію сільського голови, доповнення депутатів
«Про Програму соціально- економічного розвитку села на 2018 рік», згідно
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада
вирішила:
1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку с.Вовчинець
на 2018рік, згідно з додатком 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів (голова
комісії - Місюк О.В.).

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток
до рішення № 14-3/2018
сесії сільської ради
від 27 лютого 2018р.
Програма соціально-економічного
розвитку с.Вовчинець на 2018р.

Завдання

Стадія

Джерела
фінансування

Термін

І. Будівництво та благоустрій
1. Завершення будівництва
ІІ черги адмінбудинку

Продовженн
я

2. Розпочати будівництво
спортивного залу на
території Вовчинецької
ЗОШ( в комплексі
переобладнання
зовн.туалетів під роздягалки і
т.д.)
3. Завершити будівництво та
реконструкцію мереж
зовнішнього освітлення
вулиць села : р-н «Каскад»,
Симоненка, Патріарха
Володимира, В.Бугая,
пров.Ключний,
Східний , Місячна ( ОСББ)

план

продовження

4. Реконструкція ЛЕП
(розвантаження ліній) старої
частини села
(Височана,
Гайдея,Новоселицька..)
5. Будівництво спортивно-ігрових продовмайданчиків
ження
6. Капітальний та поточний

продов-

Сільський бюджет

ІІІ кв
2018р

Інвестиційні
Місцевий бюджет

травень
2018р

Місцевий бюджет

Інвестиційні
Інші, міський
бюджет
Місцевий бюджет,

І-ІІ кв

ремонт вулиць села( масив
Чумака,Мельника,
вул.Місячна,вул.Новоселицька)
7. Ремонт дороги від моста до
підніжжя Вовчинецьких гір
8. Благоустрій пам’ятника
Т.Г. Шевченка та
Символічної могили біля
кладовища, кладовище
9. Реалізація проекту
«Безпека руху»
(встановлення
інформаційних
стендів по селу, дорожніх
знаків, вказівників
вулиць,план-схеми села ).
10. Будівництво та
встановлення
трансформаторної підстанції
на межі з с.Колодіївка
11. Облаштування майданчиків
із встановленням
контейнерів для сміття
( роздільне) з
організацією вивезення
побутових відходів.
12.Організація руху нових
маршрутів громадського
транспорту в частині
с.Вовчинець
13. Облаштування зупинок
громадського транспорту
( вул. 2000-річчя Різдва
Христового)
14.Завершення робіт по
світлофору в районі вулиць
Чумака-Надрічна в
с.Вовчинець
15. Встановлення системи відео
нагляду в с.Вовчинець ( на
розв’язках, в садочку, школі)
16. Благоустрій території
вздовж гаражів «Соколи»
17. Прокладання доріжки з

ження

субвенція ДБ

2018р

план

Місцевий бюджет +
міський бюджет
Місцевий бюджет

2018
року
ІІ кв
2018р

Місцевий бюджет

2018 рік

план

план

План

план

план

20182019
Місцевий бюджет,
інвестиційні
інше

2018р

Місцевий бюджет,
інші

20182019рр.

Місцевий бюджет,
інвестиційні кошти

2018р

Місцевий
I кв.
бюджет,інвестиційні 2018р
кошти
план
план
план

2018

бруківки від пров.Ключного до
вул.Яблуневої в с.Вовчинець
18. Благоустрій та озеленення
території на вул.Новгородського
, пров.Ключний, до
вул.Коновальця
19. Дооблаштування зупинки
«Заріка»
20.Облаштування тротуару з
вело доріжкою по
вул.Шевченка(від вул.Івасюка до
початку «старого» села
21. Передбачення коштів для
оплати послуг по впорядкуванню
прибережної території вздовж
річки Бистриці Солотвинської
22. Будівництво меморіалу
пам’яті (біля символічної
могили)

план

2018

план

2018

план

план

2018

план

ІІ. Проектні роботи
1. Проект відводу річки Рутка

план

Кошти екофонду

2. Проект відведення території
заповідника місцевого
значення Вовчинецькі гори та
забезпечення його охорони
3. Проект будівництва нового
дошкільного закладу освіти
4. Проект водовідведення
локальних очисних споруд
(заріка) та водопроводів в
с.Вовчинець( в.Гайдея,
Шевченка, пров.Гайдея,
вул.Гайова, в.Височана,
в. Потічна, вул.Бугая)
5. Розпочати проектні роботи з
будівництва спортивного поля
зі штучним покриттям
6. Виготовити проект на
будівництво дамби вздовж річки

продовження Місцевий бюджет,
інші

ІІ-ІІІкв
2018р
ІІІ кв
2018р

план
план

план

Місцевий бюджет,
інвестиційні

протягом
року

Бистриця Солотвинська,від
гаражного кооперативу до
вул.Берегової в с.Вовчинець
7. Проект будівництва
перехрестя по вул.ІвасюкаКраківська в с.Вовчинець
8. Виготовлення проектної
документації на влаштування
тротуару по вул.Надрічній,від
КЕПу до вул.Шевченка
ІІІ. Фінанси та економіка
1.Інвентаризація та облік СПД
на території с.Вовчинець
2. Участь в Програмах розвитку
(Урядові та інші), міські
3. Впровадження місцевих
податків та зборів

план

не потребує

постійно

план

не потребує

постійно

план

не потребує

постійно

не потребує

постійно

Місцевий бюджет
інші

постійно

Місцевий бюджет

Постійно

ІV. Управління
_________
Місцевий бюджет

постійно

Місцевий бюджет

постійно

Місцевий бюджет

постійно

4. Залучення інвестиційних
________
коштів
5. Партнерські стосунки з метою _________
участі в траскордонних
проектах розвитку
6. Промоція (виготовлення
________
буклетів, інформування в ЗМІ ,
друк спецвипуску «Вовчинець»
та інше)
1.Організація роботи апарату
виконавчого комітету з
врахуванням передового
досвіду
2. Впровадження нових
_________
організаційних підходів в сфері
місцевого самоврядування
3. Поглиблення партнерських
_________
стосунків з партнерами гміни
Стара Каменіца республіки
Польща, налагодження нових
партнерських стосунків

4. Розробка та впровадження
_________
Місцевий бюджет
нормативних актів, Положень
V.
Культура, духовність, фізкультура і спорт

постійно

1.Організація масових заходів з
відзначення державних,
релігійних, національних свят
2. Оновлення програми
підтримки духовності,
культури та спорту
3. Організація спортивних заходів
та участь в турнірах
4. Пропаганда здорового способу
життя

Місцевий бюджет

постійно

Місцевий бюджет

І кв.
2018р

Місцевий бюджет
інші
Місцевий бюджет
інші

постійно

Секретар сільської ради

_________

________
_________
_________

Людмила Хлібкевич

постійно

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-4/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про затвердження Положення
про порядок функціонування захоронення
та утримання кладовища в с.Вовчинець

Заслухавши інформацію сільського голови, враховуючи потребу,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку
та пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни, виправлення до проекту Положення про порядок
функціонування захоронення та утримання кладовища в с.Вовчинець,
згідно з Додатком.
2. Затвердити «Положення про порядок функціонування захоронення та
утримання кладовища в с.Вовчинець».
3. Контроль за виконанням покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток до рішення
14-ї сесії сільської ради
7-го дем.склик.
№ 14-4/2018
від 27.02.2018р.
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок функціонування захоронення та утримання
кладовища в селі Вовчинець
Це Положення розроблено з метою реалізації положень Закону України
«Про поховання та похоронну справу» та відповідно до Порядку утримання
кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.
1. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА
ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
1.1. Для розміщення місця поховання Вовчинецькою сільською радою
виділено в постійне користування відповідно до вимог земельного
законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання
кладовища у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) земельну
ділянку площею 2,5970га за адресою: ділянка по вулиці Вовчинецькій
1.2. Функціонування та утримання кладовища с.Вовчинець забезпечує
Вовчинецька сільська рада та Виконавчий комітет спільно з комітетом
Храму святого Архистратига Михаїла в с.Вовчинець.
1.3. Режим роботи кладовища: з 08.00 год. до 22.00 год.
1.4. Кладовище повинно мати сплановану і впорядковану територію,
упорядковані під’їзні шляхи та бути забезпеченим транспортним зв’язком з
населеним пунктом.
1.5. Територія кладовища повинна бути огороджена. Територія місць
поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна
становити 1 м, між ділянками поховань в ряду – 0,5 м.
2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КЛАДОВИЩА
2.1. Експлуатація кладовища здійснюється відповідно до основних положень
Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ інших нормативноправових актів та режиму роботи кладовища.
2.2. За зверненням Замовника на території ділянки кладовища, виділяється
місце для поховання померлого.
2.3. Право на поховання на кладовищі надається:

– жителям села Вовчинець, які народжені, зареєстровані та проживають
на території села;
– вихідцям села, які народжені в селі Вовчинець,але на момент смерті
зареєстровані за іншою адресою у випадку внесення на рахунок сільської
ради коштів на благоустрій та утримання кладовища в сумі 1000 гривень.
2.4. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2 м,
ширина – 1 м, глибина – не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни з
урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. У разі поховання
померлих дітей розміри могили можуть бути зменшені.
Над могилою влаштовується земляний насип (надмогильний горбок)
висотою 0,5 м. від поверхні землі. Насип повинен виступати за межі могили
для захисту її від проникнення поверхневих вод.
Після поховання на надмогильному горбку встановлюється тимчасовий
пам’ятний знак із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження
та смерті.
2.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Назва поховання
Подвійне
Одинарне
Площа,кв. м

4,8

3,3

Довжина, м

2,2

2,2

Ширина, м
2,2
1,5
Забороняється встановлювати огородження могили .
Копання могили повинно бути погоджено із Виконавчим
комітетом. Самовільне поховання без дозволу Виконкому сільської ради
недопустиме і несе адміністративне покарання, за самовільні вчинки та
захоплення території – відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
*Примітка. У разі поховання померлого в нестандартній труні викопують
могилу залежно від довжини труни.
2.6. За рішенням виконавчого комітету Вовчинецької сільської ради на
кладовищі можуть бути відведені ділянки для почесних поховань та ділянки
для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори
військових поховань), а також ділянки для поховання померлих за
національною чи релігійною ознакою.
Рішення про почесне поховання приймається виконавчим комітетом
Вовчинецької сільської ради в кожному конкретному випадку.
2.7. Безкоштовне Бронювання ділянок на кладовищі здійснюється для
мешканців села:

– у випадку захоронення одного з подружжя, або когось з рідних (одна
бронь);
2.8. Здійснювати поховання померлих з інших населених пунктів
забороняється в зв’язку з обмеженою територією кладовища.
2.9. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної
ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи
благоустрою могили.
Особа, що виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами,
гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів
благоустрою, могил, що розміщені поруч з цим похованням, та здійснює
відшкодовування матеріальних збитків у разі їх пошкодження.
Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний
забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до
спеціально відведених місць на кладовищі.
Демонтаж та знесення самовільно встановлених намогильних споруд,
що перевищують відведені розміри ділянки під поховання, які визначені
у встановленому порядку, здійснюються за рахунок власника
намогильної споруди.
3. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
3.1. Виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради забезпечує:
– охорону території ділянок кладовища за рахунок коштів благодійного фону
та коштів бюджету c.Вовчинець;
– прибирання доріжок та вивезення сміття;
– дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
– виконання поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі,
доріжок та інших елементів благоустрою;
– вільний прохід між могилами згідно з Гігієнічними вимогами щодо
облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСаНПіН
2.2.2.028.99 (пункт 4.4).
3.2. На території кладовища забороняється:
– порушувати тишу та порядок;
– кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;

– обрізувати, садити та пересаджувати дерева без погодження з Виконавчим
комітетом Вовчинецької сільської ради;
– вигулювати та випасати тварин;
– накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;
– встановлювати огорожі , розпалювати багаття, брати самостійно ґрунт,
різати дерева, зберігати будівельні матеріали;
– перебувати на території після закриття кладовища;
– висаджувати дерева, кущі, квіти, а також установлювати столи та лави за
межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-5/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про затвердження переліку програм підтримки
на території с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження переліку Програм підтримки в с.Вовчинець, керуючись ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити перелік Програм підтримки, що діятимуть на території
с.Вовчинець, згідно Додатку 1 .
2. Контроль за виконанням покласти на комісію з питань бюджету та
фінансів
( голова-Місюк О.).

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 14-5/2018
14-ї сесії сільської ради
7- го дем.склик.
від 27.02.2018р.
ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ
ВОВЧИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
№

Назва програми

1

Комплексна програма
профілактики злочинності
в с.Вовчинець

2

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА
РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ВОВЧИНЕЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3

Програма підтримки та
розвитку культури в
с.Вовчинець
Програма розвитку
фізичної культури та
спорту в с.Вовчинець

4

5

Рішення про
затвердження

Рішення про
внесення змін

Рішення СВК
№ 55
28.12.2017р.

Програма охорони
навколишнього
природнього середовища
Вовчинецької сільської
ради

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-5-1 /2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про комплексну Програму
профілактики злочинності в с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження Програм підтримки в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити комплексну Програму профілактики злочинності в
с.Вовчинець, згідно Додатку .
2. Головному бухгалтеру сільської ради уточнити кошти на фінансування
заходів Програми профілактики злочинності в с.Вовчинець на 2018
рік.
3. Контроль за виконанням покласти на комісію з питань бюджету та
фінансів
( голова-Місюк О.).

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 14-5-1/2018
14-ї сесії сільської ради
7- го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Комплексна програма
профілактики злочинності в селі Вовчинець на 2018 рік

МЕТА ПРОГРАМИ

Потреба в прийнятті комплексної програми профілактики злочинності в селі
Вовчинець на 2018 рік полягає в тому, що її заходи направлені на
зміцнення охорони громадського порядку в селі, зниження злочинів,
пограбувань, крадіжок, незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, а
також на виконання Законів України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону”, Указу Президента України від 18.02.2002р. №
143/2002 “Про заходи щодо подальшого зміцнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, п.4 Указу Президента
України № 1119 від 19.07.2005 р. “Про заходи щодо забезпечення особистої
безпеки громадян і протидії злочинності”.

Завданнями програми є:
- інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевого самоврядування,
вирішення проблем екології, протидії тероризму, організованій злочинній
діяльності, корупції;
- підтримка громадського порядку та безпеки громадян, залучення до цього
громадських формувань з охорони громадського порядку;
- поступове зниження злочинності та корупційних діянь;
- попередження вчинення повторних злочинів;
- поліпшення правоохоронними органами захисту прав і свобод громадян;
- зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і
умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
- поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення
партнерських відносин між громадянами та працівниками поліції.

Очікувані результати:
1. Програма дій громадського формування з охорони громадського
порядку села Вовчинець з профілактики злочинності та
забезпечення громадського порядку і публічної безпеки в селі передбачає:

1.1. Забезпечити виконання Закону України “Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону” на території сільської
ради, з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним
органам та органам виконавчої влади у запобіганні та припиненні
адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а
також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших
надзвичайних ситуацій.
1.2. Згідно графіку здійснювати прийом громадян у громадському

пункті
правопорядку села Вовчинець Івано-Франківської міської ради для
ефективного і
оперативного реагування на кожне звернення, заяву чи повідомлення
мешканців села.
1.3. Продовжити роботу щодо створення громадських формувань з
охорони громадського порядку (громадські організації, в т.ч. студентські,
козацькі) на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах та
за місцем проживання громадян для надання допомоги поліції у забезпеченні
охорони громадського порядку і публічної безпеки.
1.4. Забезпечити проведення семінарів з правової підготовки
командирів та членів громадських формувань у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 “Про
затвердження Типового статуту громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону”.
Спільно з місцевою прокуратурою,
міським відділом поліції та управлінням
з питань надзвичайних ситуацій,
мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
виконкому міськради
1.5. Організувати проведення робочих зустрічей начальників штабів
громадських формувань, дільничних інспекторів поліції з трудовими
колективами підприємств, установ, організацій всіх форм власності з метою
визначення ефективності роботи громадських формувань.
Спільно з місцевою прокуратурою,
міським відділом поліції та управлінням
з питань надзвичайних ситуацій,
мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
виконкому міськради

1.6. Надавати в межах даних їм прав допомогу з ліквідації незаконної
торгівлі в селі Вовчинець.
Спільно з міським відділом поліції та
муніципальною інспекцією

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-5-2 /2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про Програму підтримки
та розвитку навчальних закладів
Вовчинецької сільської ради

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження Програм підтримки в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про дошкільну освіту», Закону
України «Про освіту» сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки та розвитку навчальних закладів
Вовчинецької сільської ради с.Вовчинець, згідно Додатку .
2. Головному бухгалтеру сільської ради уточнити кошти на фінансування
заходів Програми підтримки та розвитку навчальних закладів
Вовчинецької сільської ради на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням покласти на комісію з питань культури,
духовності та освіти ( голова- Шевчук Н.)

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток
до рішення № 14-5-2/018
14-ї сесії сільської ради
7- го дем.склик.
від 27.02.2018р.
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА
РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОВЧИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

•
•

Поліпшення якості дошкільної та шкільної освіти є необхідною умовою для
розвитку особистості. Основними завданнями освіти є збереження та зміцнення
фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до
Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного
середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей,
набуття нею соціального досвіду тощо.
На території Вовчинецької сільської ради діє один дошкільний навчальний
заклад, проектна потужність якого забезпечує розміщення 184 дітей дошкільного
віку. Заклад працює за 8 годинним графіком роботи і забезпечує повний комплекс
освітніх послуг визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та
державними програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України., а
також Вовчинецька ЗШ., в якій навчаються 129 дітей.
Разом з тим, існують проблеми пов’язані з матеріально – технічним
забезпеченням навчальних закладів, які стримують процес вдосконалення
навчально – виховного процесу в дошкільних закладах та в школі.
Причинами виникнення проблеми є:
обмежене фінансування освіти, що унеможливлює модернізацію матеріальнотехнічної, навчально-методичної бази;
недостатній рівень роботи з батьками, організації з ними консультативнопросвітницької роботи.
На розв’язання таких проблем направлена програма розвитку навчальних
закладів на території Вовчинецької сільської ради (далі – Програма).
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
2.1 Метою Програми є поліпшення умов організації повноцінного навчального
процесу в навчальних закладах с.Вовчинець , забезпечення якісного
функціонування інфраструктури навчальних закладів.
2.2 Основними завданнями Програми є:
– створення умов для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників;
– налагодження дієвої співпраці між працівниками дошкільних навчальних
закладів, школи, з батьками та представниками громадськості для вирішення
поточних проблем закладів;

– стимулювання педагогічних працівників за високі досягнення у виконанні
навчальних програм;
– збереження та подальше зміцнення матеріально – технічної бази навчальних
закладів;
- створення умов для інноваційних форм навчання дітей.
3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ.
3.1 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та
інших джерел не заборонених законодавством.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
4.1 Виконання Програми надасть можливість:
–
забезпечити повне виконання типових навчальних планів;
–
впровадження нових форм і методів навчально – виховної роботи;
–
підвищення комфорту перебування в ЗДО,школах.
–
забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженернотехнічних вимог безпечних умов навчання та життєдіяльності в ЗДО, школах ;
–
оновлення матеріально-технічної бази школи,ЗДО.
5. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
5.1 Збереження та підтримки мережі навчальних закладів на території сільської
ради.
5.2. Впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема забезпечення
комп’ютеризації дошкільних навчальних закладів, школи, підключення до
Інтернету.
5.3 Забезпечити участь педагогічних працівників дошкільних закладів, школи в
курсовій перепідготовці, обласних та районних спеціалізованих семінарах.
5.4 Здійснення моніторингу якості дошкільної ,шкільної освіти.
5.5 Залучати вихователів і вихованців, вчителів та учнів до участі в творчих
конкурсах і фестивалях та сприяти їх участі в міських та обласних заходах.
5.6 Проводити виплату одноразової винагороди педагогічним працівникам за
сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків, відповідно до фінансових
можливостей бюджету.
5.7 Підвищення ефективності роботи з батьками, забезпечити залучення до
управління школою, дошкільними закладами батьків та громадських активістів,
сприяти об’єднанню їх зусиль на загальному рівні.
5.8 Забезпечити поновлення матеріально – технічної бази ЗДО, школи
технологічним обладнанням, оргтехнікою, посудом, постільною білизною.
5.9 Забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженернотехнічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності дітей в закладі.
5.10 Вовчинецькій сільській раді передбачати кошти на фінансування заходів
визначених Програмою на 2018 рік.

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Програма розрахована на 2018 рік .

7. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Організація виконання програми покладається на Вовчинецьку сільську раду.
Контроль за ходом реалізації програми здійснюється постійною комісією сільської
ради з питань бюджету і фінансів.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-5-3 /2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про Програму підтримки та розвитку
культури в с.Вовчинец на 2018 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження Програм підтримки в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про культуру», з метою збереження
та відродження культурної,історичної спадщини села , розвитку народної
аматорської творчості, організації культурного дозвілля мешканців села та
створення належних умов для задоволення культурних потреб населення ,
сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки та розвитку культури села Вовчинець
на 2018 рік, згідно Додатку .
2. Головному бухгалтеру сільської ради уточнити кошти на фінансування
заходів Програми підтримки та розвитку культури села Вовчинець на
2018 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
культури, духовності та освіти( голова- Шевчук Н.)

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток
до рішення № 14-4-3/2018
14-ї сесії сільської ради
7- го дем.склик.
від 27.02.2018р.
ПАСПОРТ
Програми підтримки та розвитку
культури с. Вовчинець на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Будинок культури
с.Вовчинець
2. Розробник Програми – Будинок культури с.Вовчинець
3. Термін реалізації Програми – 2018 рік
4. Етапи фінансування Програми – щорічно
5. Обсяги фінансування Програми (в межах затверджених коштів
сільського бюджету):
6. Очікувані результати виконання Програми:
• збереження існуючих у селі мистецьких традицій;
• підтримка та розвиток творчих колективів Будиноку культури села;
• збереження закладу культури села Вовчинець , забезпечення належного
його функціонування;
• збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності Будиноку
культури;
• якісне забезпечення культурного, інформаційного обслуговування
населення села, організація змістовного дозвілля.
7. Терміни проведення звітності:
Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні
депутатської комісії з питань культури, духовності та освіти раз у
квартал, на сесії сільської ради – після виконання Програми та постійно
висвітлювати у соціальних мережах.
Програма підтримки та розвитку
культури села Вовчинець на 2018 рік
Концептуальні засади Програми
Програма підтримки та розвитку культури села Вовчинець на 2018 рік
(далі – Програма) розроблена у зв’язку із необхідністю вироблення стратегії
подальшого розвитку культури села з урахуванням перспективи якісних змін
в українській державі, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних
потреб мешканців села.

Ця
Програма включає такі важливі складові, як: оновлення
матеріально – бази Будинок культури села, організацію культурномистецьких заходів і музично-просвітницької діяльності.
Програма підтримки та розвитку культури села Вовчинець орієнтована
на Будинок культури села як осередок культурно-мистецького життя села, у
якому впродовж року проводиться багато різноманітних заходів. У Будинок
культури успішно функціонують 3 творчих колективів: «Червона калина»,
«Маків цвіт», «Тріо мальви». Пріоритетними
напрямками
діяльності
Будиноку культури є: відродження та збереження народної творчості,
духовний розвиток та формування високих естетичних і художніх смаків
мешканців села, зміцнення матеріально-технічної бази Будиноку культури.
Програма підтримки та розвитку культури села Вовчинець на 2018рік
розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про
культуру».
Мета Програми
Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів,
спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку
культури села.
Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:
- відродження, збереження та розвиток національних традицій та
культурної спадщини українського народу;
- забезпечення гарантій свободи творчості;
- проведення культурно-мистецьких заходів;
- підтримка діяльності аматорських колективів Будинок культури;
- підтримка творчої молоді;
- покращення матеріально-технічного стану, фінансового, кадрового,
інформаційного забезпечення Будинок культури.
Будинок культури села Вовчинець. Народна творчість.
Мета:
- збереження культурної, історичної, духовної спадщини села;
- створення належних умов для функціонування Будинку культури;
- розвиток аматорської творчості та сприяння діяльності аматорських
колективів;
- організація культурного дозвілля мешканців села;
- задоволення культурних потреб мешканців та гостей села.
Завдання:
- сприяти діяльності Будинок культури;
- популяризація діяльності мистецьких колективів;
- забезпечити фінансову підтримку працівників Будинку культури;
- сприяти розвитку громадських творчих формувань;

- проводити тематичні заходи, лекції, бесіди, вечори зустрічі та ін.;
- сприяти соціальному захисту працівників Будинок культури.
Пріоритети:
- збереження та популяризація діяльності Будинук культури;
- естетичне виховання дітей та молоді;
- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази Будинку культури;
- організація змістовного дозвілля.
Шляхи реалізації:
№ п/п
Зміст заходу
Відповідальні за виконання
1. Придбання меблевого обладнання
Директор Будинок культури
2. Придбання оргтехніки та
Директор Будинок культури
комп’ютерного обладнання
3. Оплата праці працівників Будинок
Директор Будинок культури
культури
4. Оплата комунальних послуг та
Директор Будинок культури
енергоносіїв
5. Проведення культурно-мистецьких Директор Будинок культури,
заходів: свят, концертів, творчих
художні керівники
звітів
6. Участь аматорських колективів
Директор Будинок культури,
села у міських, обласних,
художні керівники
всеукраїнських, міжнародних
фестивалях та конкурсах
7. Придбання для господарських
Директор Будинок культури,
потреб Будинок культури
техпрацівник, художній
інвентарю, засобів побутової хімії,
керівник
канцтоварів тощо
8. Пошиття та придбання сценічних
Директор Будинок культури
костюмів та їх елементів
Очікувані результати:
- покращення матеріально-технічної бази Будинку культури;
- підтримка мистецької творчості;
- створення умов для аматорського музичного, хореографічного мистецтва,
народної творчості, культурного дозвілля населення;
- гарантування свободи творчості, доступу до культурних надбань, активну
участь громадян, особливо молоді та дітей у художній творчості;
- забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури.

Секретар сільської ради

Л.Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-5-4 /2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про Програму розвитку
фізичної культури та спорту в с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження Програм підтримки в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту в
с.Вовчинець, згідно Додатку .
2. Головному бухгалтеру сільської ради уточнити кошти на фінансування
заходів Програми профілактики злочинності в с.Вовчинець на 2018
рік.
3. Контроль за виконанням покласти на комісію з питань фізичного
виховання та спорту ( голова-Галущак В.)

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток
до рішення № 14-5-4/2018
14-ї сесії сільської ради
7- го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Програма
розвитку фізичної культури і спорту в с. Вовчинець на 2018 рік
Загальні положення.
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного
процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють
значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних
можливостей
організму
людини,
забезпеченні
здорового
дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
Світовий досвіт свідчить що рухома активність людини протягом усього
життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров`я. За
інтегральним показником здоров`я населення яким є середня очікувана
тривалість життя людини, України посідає одне з останніх місць в Європі. В
Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України. В нашому селі
ситуації у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому
рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість
населення. Ситуація , що склалася у сфері фізичної культури і спорту
зумовлена такими факторами відсутністю будь якої програми у сфері
фізичної культури і спорту, відсутнє бюджетне фінансування ( з сільського
бюджету не виділяється жодних коштів на спортивно масові заходи, на
підтримку футбольної команди села та учасників інших змагань,
неефективне залучення позабюджетних коштів , практично нульовий обсяг
інвестицій.
Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається
згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у
виробничій сфері.
Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової
роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли
адекватного відображення у суспільній свідомості як проблемі загальносоціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого
ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих
соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення

фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань,
посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.
Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів
та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту,
необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу
спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування
галузі в сучасних умовах.
Мета Програми
Метою Прогами є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення
відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та
здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно –
оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку
громадян, забезпечення розвитку заняття спортом, серед дитячо-юнацького
населення села поліпшення нормативно-правового, матеріально-технічного,
фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
навчальному закладі-Вовчинецькій ЗОШ І-ІІ ст. за місцем проживання та
відпочинку;
інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурноспортивної діяльності та розвиток різних видів спорту з урахуванням
місцевих особливостей і економічних факторів;
збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально– технічної
бази, поліпшення умов її функціонування;
удосконалення системи підготовки футбольної команди села, підвищення
якості функціонування шкільних гуртків, підтримки спорту ветеранів праці;
підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного,
фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного
забезпечення.
Фінансове забезпечення Програми
Програма розвитку фізичної культури і спорту села реалізується в межах
загального обсягу видатків і включає:
придбання спортивної форми та інвентаря ;

матеріальне забезпечення проведення спортивно -масових заходів, участь
футбольної команди села в чемпіонатах і т.д
Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів,
що передбачатимуться у сільському бюджеті на заходи і розвиток фізичної
культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету
для спрямування коштів на вказані цілі.
Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів,
громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить
чинному законодавству України.
Напрями реалізації Програми.
Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:
1). Створення умов для фізичного виховання і спорту в
навчального закладу села, за місцем роботи, проживання та відпочинку
населення.
2). Здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту
спортивних споруд у селі за рахунок бюджету ради, позабюджетних
коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території села.
3). Під час складання проектів бюджету на поточний рік передбачити кошти
на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких
верст населення.
4). Забезпечення участі футбольної команди села в чемпіонатах міста.
5). Забезпечення проведення сільських спортивних ігор .
6). Введення інструктора з фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи на громадських засадах.
7). Покращення організаційного, нормативно-правового,
кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Медичне забезпечення програми.
Планується залучати працівників медичних закладів під час проведення
спортивних змагань на території села для забезпечення надання
кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.
Інформаційно- пропагандистське забезпечення Програми.
Шляхом висвітлення діяльності виконавчого комітету ради в питаннях
розвитку фізкультури та спорту, буде забезпечено інформування населення

про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому
числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як
важливого чинника здорового способу життя з метою залучення жителів села
до регулярних фізкультурно- оздоровчих заходів ради та буде забезпечено
інформування населення територіальної громади щодо часу та дати
проведення спортивно-масових заходів.
Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити загальну чисельность населення, залученого до різних видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- поліпшити результати виступу футбольної команди села;
- сформувати систему підготовки резерву для футбольної команди села,
забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;
- зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за
станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності через
хворобу.
Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми.
Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотриманням
наступного механізму, а саме , надання до виконавчого комітету ради
наступних документів:
1. Для виплати матеріального забезпечення учасників змагань, медичного
та судівського обслуговування проводити через відповідальну особу
інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах:
- договору про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на
громадських засадах;
- заява;
- копії паспорта інструктора;
- копії податкового номеру інструктора;
- авансового звіту з відомістю та підписами учасників змагань про отримання
коштів.
Виплати проводяться через відповідальну особу- інструктора з фізичного
виховання та спорту на громадських засадах.

2. При придбанні матеріальних цінностей, а саме, спортивного інвентарю:
надається :
- договір з постачальником;
- накладна про одержання товару;
- копія паспорта інструктора;
- копія податкового номеру інструктора.
- договору про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на
громадських засадах.
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2018 рік покладається
на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-5-5 /2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про Програму
охорони навколишнього
природного середовища
Вовчинецької сільської ради

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження Програм підтримки в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму охорони наколишнього природного середовища
Вовчинецької сільської ради, згідно Додатку .
2. Головному бухгалтеру сільської ради уточнити кошти на фінансування
заходів Програми охорони навколишнього природного середовища
Вовчинецької сільської ради.
3. Контроль за виконанням покласти на комісію з питань бюджету та
фінансів ( голова-Місюк О.).

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток
до рішення № 14-5-5/2018
14-ї сесії сільської ради
7- го дем.склик.
від 27.02.2018р.

Програма охорони навколишнього
природного середовища Вовчинецької сільської ради
Загальні положення
Програма охорони навколишнього природного середовища Вовчинецької
сільської ради на 2018 рік (далі - Програма) розроблена постійною комісією з
питань земельних ресурсів відповідно до вимог Закону України від
25.06.1991 «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать
до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 №1147.
Підставою для розроблення Програми є існування екологічних проблем на
території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів,
спільних дій виконавчого комітету ради, підприємств, установ, організацій та
населення.
Мета Програми
Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі
довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я
мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії
взаємодії суспільства і природи.
Екологічна ситуація на території Вовчинецької сільської ради ,
характеризується відносною стабільністю показників. Серед головних
факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію є:
1.Несанкційоване розміщення твердих побутових відходів. Накопичення
побутового сміття в лісонасадженнях, в водоохоронних зонах річок, в зоні
житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення довкілля, що
призводить до негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси
сільської ради і здоров'я людей.

Одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного
середовища на території ради є організація робіт з вивезення побутових
відходів, локалізація стихійних звалищ.
2. Стан зелених насаджень на території сільської ради. В умовах постійного
зростання цін на природний газ та електроенергію, більшість
домогосподарств використовують опалення дровами. Незаконна вирубка
старорослих дерев, у тому числі на об’єктах природно-заповідного фонду
(гора ), є однією з головних факторів, що призводить до зменшення зелених
насаджень на території ради. Розвиток зеленого господарства можливий за
рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів,
фруктових садів.
3.Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану водоймищ. Щорічне зменшення рівня води у
річці Бистриця, пересихання озер та боліт, зникнення води у колодязях
гостро відчуваються в останні роки. Застарілі, зношені системи
водовідведення, що використовуються , також негативно впливають на водні
об’єкти (поверхневі та підземні) на території села Вовчинець, стан
навколишнього природного середовища в цілому .
Основні завдання програми
Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території,
основними завданнями Програми охорони навколишнього природного
середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської
ради є:
Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.
Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.
Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природнозаповідного фонду.
Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
Виготовлення землевпорядної документації на сміттєзвалища для
розміщення ТПВ.
Виконання робіт по ліквідації карантинних рослин.
Вжиття заходів по ліквідації фекальних викидів в річку Бистриця
Надвірнянська.

Очікувані результати заходів програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього
середовища;
2. Покращення екологічної ситуації на території в двох напрямках:
впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та
опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або)
окремі її елементи;
впровадження заходів, спрямованих на формування сприятливого та
безпечного навколишнього середовища, комфортного для проживання
мешканців.
Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:
- зберегти наявний водний баланс та ресурси;
- підтримати гідрологічний режим та санітарний стан річок Бистриця
Солотвинська та Бистриця Надвірнянська;
- забезпечити ліквідацію стихійних звалищ ТПВ;
- забезпечити збереження зелених насаджень на території ради за рахунок
висадження молодняку, боротьби з бур’янами та амброзією, озеленення
вулиць.
Джерела фінансування заходів Програми
Основним джерелом фінансування Програми є кошти спеціального фонду
(надходження від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та
інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
Термін реалізації заходів Програми
Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища
Вовчинецької сільської ради передбачена шляхом виконання заходів , по
виникненню потреби.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-6/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про внесення змін до
Статуту КДНЗ №1
«Ластів’ятко” с.Вовчинець

Керуючись ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про дошкільну освіту», ЗУ « Про
місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
вирішила:
1.
Внести зміни до Статуту комунального дошкільного навчального
закладу( ясла-садок) № 1 «Ластів’ятко” Вовчинецької сільської ради ІваноФранківської міської ради Івано-Франківської області, а саме:
а)
у тексті Статуту :
- слова « дошкільний навчальний заклад » в усіх відмінках і числах
замінити словами «заклад дошкільної освіти» у відповідному відмінку і
числі;
- слова «навчально-виховний процес» в усіх відмінках замінити словами
«освітній процес» у відповідному відмінку;
- слова «директор(завідувач)» в усіх відмінках і числах замінити словом
«директор»;
- слова «засновник(власник)» в усіх відмінках і числах замінити словом
«засновник» у відповідному відмінку і числі;
- слова «надання освітніх послуг» замінити словами « провадження освітньої
діяльності»;
б)
Розділ І викласти в наступній редакції:
ч.1.1. комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Ластів’ятко»
Вовчинецької сільської ради Івано-Франківської міської ради ІваноФранківської області (далі-заклад дошкільної освіти)…
в)
Розділ ІV викласти в наступній редакції:

«Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти»
4.2. освітній заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного
плану,який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
г)
Розділ VII викласти в наступній редакції:
«Учасники освітнього процесу»
7.1.- учасники освітнього процесу є:
7.6.- «на посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти , яка
має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю….
7.15.- педагогічні працівники,які систематично порушують Статут , Правила
внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти»..
д)
Розділ VIII викласти в наступній редакції:
8.1. –« управління закладом дошкільної освіти здійснюється засновником»
8.2.- Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти
здійснює його Директор, який призначається і звільняється з роботи
засновником, або його уповноваженим органом.
е)
Розділ X доповнити частиною :
10.1.- заклад дошкільної освіти є неприбутковою організацією.
- нумерацію розділу X відповідно змістити на 1 одиницю.
2. Затвердити Статут закладу дошкільної освіти із змінами .
3. Директору ЗДО У.Назар:
3.1. забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту
3.2. привести у відповідність до Статуту документи закладу дошкільної
освіти;
4.
Вважати чинною нову редакцію Статуту ЗДО з часу державної
реєстрації, а чинний Статут таким, що діє і втрачає свою чинність з моменту
державної реєстрації нової редакції Статуту.
5.
З метою оперативного управління закладом дошкільної освіти
повноваження Засновника доручити виконавчому комітету Вовчинецької
сільської ради.
6.
Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет
Вовчинецької сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-7/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про заяви та звернення СПД

Розглянувши та обговоривши заяви та звернення СПД (суб’єктів
підприємницької діяльності ) з різних питань,керуючись Земельни кодексом
України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки площею 0,4666га, що розташована в с.Вовчинець
на вул.Потічній, 1 та перебуває в оренді згідно договору оренди від
17.10.2017р (реєстр.номер 22890961),цільове призначення- для іншої
житлової забудови, на дві окремі земельні ділянки.
2. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,1316га
(кадастровий номер 2610190501:09:003:0225) ,яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій,225 для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
товариству з обмеженою відповідальністю «М.С. «ЯК БЛАГО»
(договір оренди № 9620257 від 05.05.2015р.), терміном на 5 років.
2.1. Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ «М.С. «ЯК
БЛАГО» Каспруку Я.Я. укласти додаткову угоду до договору
оренди землі.
3. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,0009га
(кадастровий номер 2610190501:09:002:0355),яка розташована в
с.Вовчинець на вул.С.Бандери, для будівництва та експлуатації
КТП-484, Приватному акціонерному товариству
«Прикарпаттяобленерго» (договір оренди № 8994047 від
10.03.2015р.), терміном на 10 років.

Сільському голові Назару М.М. та голові правління АТ
«Прикарпаттяобленерго» Бубену О.О.,укласти додаткову
угоду до договору оренди землі.
Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,0009га
(кадастровий номер 2610190501:11:001:0292), яка розташована в
с.Вовчинець на вул.2000-річчя Різдва Христового, для будівництва
та експлуатації КТП- 485,Приватному акціонерному товариству
«Прикарпаттяобленерго» (договір оренди № 9072038 від
10.03.2015р), терміном на 10 років.
4.1. Сільському голові Назару М.М. та голові правління АТ
«Прикарпаттяобленерго « Бубену О.О. укласти додаткову
угоду до договору оренди землі.
Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,0150га
(кадастровий номер 2610190501:09:004:0093),яка розташована в
с.Вовчинець на вул.бугая, для обслуговування розвантажувальної
ТП 10/0,4кВ,Приватному акціонерному товариству
«Прикарпаттяобленерго» (договір оренди № 261010004000596 від
03.09.2012р.), терміном на 10 років.
5.1. Сільському голові Назару М.М. та голові правління АТ
«Прикарпаттяобленерго» Бубену О.О. укласти додаткову
угоду до договору оренди землі.
Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,6836 га
(кадастровий номер 2610190501:09:004:0182),яка розташована в
с.Вовчинець на вул.В.Симоненка, для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови, гр.Мельник
Оксані Степанівні(договір оренди № 8757077 від 17.02.2015р.),
терміном на 5 років.
6.1. Сільському голові Назару М.М. та гр.Мельник О.С. укласти
додаткову угоду до договору оренди землі.
Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Товариству
обмеженої відповідальності «Європейський –ІФ», площею 0,6836га
(кадастровий номер 2610190501:09:004:0182) на вул.В.Симоненка в
с.Вовчинець , для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови,від гр.Мельник Оксани Степанівни, за згодою,
терміном на 5 років, з моменту реєстрації основного договору
оренди землі.
Дати дозвіл гр.Мельник Оксані Степанівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 0,6836га (кадастровий номер
2610190501:09:004:0182), що розташована в с.Вовчинець на
вул.В.Симоненка, та перебуває в оренді, цільове призначення-для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови, на дві окремі земельні ділянки площею 0,1385га та
площею 0,5451га.
3.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Продовжити договір оренди земельно ділянки площею 1,5000га
(кадастровий номер 2610190501:10:005:0227), яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Замковій, для будівництва та обслуговування
відпочинково- розважального комплексу,Товариству з обмеженою
відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА
ГРУПА»(договір оренди №2532339 від 28.08.2013р.), терміном на 5
років.
9.1. Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ
«КОМПАНІЯ «ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» Лисаку
В.В. укласти додаткову угоду до договору оренди землі.
10. Затвердити Публічному акціонерному товариству «РОДОН»
технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки загальною площею 11,6838 га на окремі земельні ділянки
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, що розташовані на вул. Вовчинецькій, 225 в
с.Вовчинець:
o площею 0,3423га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0250);
o площею 2,2553га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0253);
o площею 0,4065га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0252);
o площею 3,7001га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0251);
o площею 0,5606га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0249);
o площею 2,9400га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0248);
o площею 1,4790га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0254).
10.1. Припинити дію Державного акта №2 від 13.05.1996р. на право
постійного користування земельною ділянкою площею
11,6838га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0241(ПАТ
«Родон» (зареєстровано в Державному реєстрі речових прав за
№ 21287279 від 05.07.2017р.), та віднести земельну ділянку
площею 11, 6838га до земель комунальної власності
територіальної громади села Вовчинець.
11. Земельну ділянку площею 0,4065га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0252), що розташована в с.Вовчинець на
вул.Вовчинецькій, 225, передати в оренду, терміном на 5 років, з
правом викупу, приватному підприємству «ЕКОН», для розміщення
та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної ,машинобудівної та іншої
промисловості.
12. Земельну ділянку площею 0,3423 га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0250), що розташована в с.Вовичнець на
вул.Вовчинецькій, 225 , передати в оренду, терміном на 5 років , з
правом викупу,Сінькевичу Олександру Вячеславовичу , для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.

13. Земельну ділянку площею 0,5606га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0249), що розташована в с.Вовчинецьна
вул.Вовчинецькій, 225 ,передати в оренду , терміном на 5 років,
Товариству з обмеженою відповідальністю «М.С.ЯК БЛАГО» , для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
14. Земельну ділянку площею 1,4790га(кадастровий номер
2610190501:09:003:0254), що розташована в с.Вовчинець на
вул.Вовчинецькій, 225 , передати в оренду , терміном на 5 років,
Товариству з обмеженою відповідальністю «М.С. «ЯК БЛАГО»,
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
15. Земельну ділянку площею 2, 9400га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0248), що розташована в с.Вовчинець на
вул.Вовчинецькій, 225 ,передати в оренду, терміном на 5 років,
Товариству з обмеженою відповідальністю «М.С. «ЯК БЛАГО», для
розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
16. Сільському голові Назару М.М. укласти договори оренди на
земельні ділянки площею 0,4065га, площею 0,3423га, площею
0,5606га, площею 1,4790га, площею 2,9400га з власниками
нерухомого майна, розміщеного на вказаних земельних ділянках.
17. Відмовити ТзОВ «М.С. «ЯК БЛАГО» в укладенні договору оренди
на земельну ділянку, площею 3,7001га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0251), в зв’язку з тим, що на частині земельної
ділянки знаходиться придорожна зелена смуга з підземними
комунікаціями та проходить дорога загального користування.
18. Дати дозвіл сільській раді на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,7001га
(кадастровий номер 2610190501:09:003:0251), цільове призначення
якої – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної ,
машинобудівної та іншої промисловості, на три окремі земельні
ділянки.
19. Відмовити ТзОВ « ВУД Р.С.» в укладенні договору оренди на
земельну ділянку площею 2, 2553га(кадастровий номер
2610190501:09:003:0252), в зв’язку з тим, що по частині земельної
ділянки проходить дорога загального користування.
20. Дати дозвіл сільській раді на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,2553га
(кадастровий номер 2610190501:09:003:0253), цільове призначення
якої – для розміщення та експлуатації основних ,підсобних і

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості , на дві окремі земельні
ділянки.
21. Направити відповідь Обслуговуючому кооперативу «ЖБК
«КРАКІВСЬКИЙ» про те, що згідно Генерального плану села
Вовчинець у вказаному у їхньому зверненні місці запроектована
дорога загального користування (вул.Краківська).

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-7-1/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про внесення змін до рішення 12-ї сесії
7-го демократичного скликання від 05.10.2017р.
«Про заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності,
фізичних та юридичних осіб

Розглянувши та обговоривши звернення ПП «СТАНІСЛАВМОНТАЖ» про внесення змін до рішення сесії про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
сервітуту, керуючись Земельним кодексом України,ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до п.4 рішення 12-ї сесії 7-год демократичного скликання
від 05.10.2017р. про надання дозволу Приватному підприємству
«СТАНІСЛАВ-МОНТАЖ» на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею
0,6657 га, на яку поширюється право проходу, проїзду до власних
земельних ділянок за адресами: вул.Вовчинецька, 225С,
вул.Вовчинецька,225Г, вул.Вовчинецька,225Т в с.Вовчинець, та
викласти в наступній редакції : «Дати дозвіл ПП «СТАНІСЛАВ –
МОНТАЖ» на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянко площею 0,5089 га ,
площею 0,0423га, площею 0,1470га, на які поширюється право
проходу, проїзду до власних земельних ділянок за вдресами :
вул.Вовчинецька, 225С, вул.Вовчинецька, 225Г, вул.Вовчинецька, 225Т
в с.Вовчинець».
Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-8/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про заяви громадян

Заслухавши та обговоривши заяви громадян з різних питань,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним
кодексом України, сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Рішень сесій сільської ради «про дозвіл на
складання проекту відведення щодо земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства, що знаходяться в
с.Вовчинець» , а саме зміни імені користувачів (згідно їх письмової
заяви) , громадянам згідно Додатку 1;
2. Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників, передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни
в земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські
книги громадянам, згідно Додатку 2;
3. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельнооблікові книги, погосподарський облік сільської ради громадянам,
згідно Додатку 3.
4. Інформацію комісії «з питань виділення земельних ділянок
громадянам» - прийняти до відома.
5. Колективне звернення жителів вул.Гайдея з приводу збільшення
електричної потужності через перенавантаження ліній –взяти до
відома.
5.1. Внести пропозицію до Програми соціально-економічного
розвитку села на 2018 рік.
Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 14-8/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.

Внести зміни до Рішень сесій сільської ради «про дозвіл на
складання проекту відведення щодо земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства, що знаходяться в с.Вовчинець» ,
а саме зміни імені користувачів (згідно їх письмової заяви) ,
громадянам згідно списку:
1. З гр. Мокляка Івана Івановича, земельну ділянку площею
0,04га на вул. Вовчинецька-Лісова на гр. Вівчарука Петра
Мирославовича;
2. З гр.Пилипонько Софії Михайлівни, рішення 8-ї сесії с/р від
23.12.2016р., земельну ділянку ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА» на гр.Пилипонька Тараса Арсеновича:

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 14-8/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників, передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в
земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські книги
громадянам, згідно списку:
1. Мокляка Івана Івановича, ор.площею 0,04га на вул.ВовчинецькаЛісова;
2. Пилипонько Софії Михайлівни, ор.площею 0,10га в урочищі
«ГОРА» - ОСГ;
3. Проціва Івана Васильовича (помер в 2010р), ор.площею 0,15 га в
урочищі «ГОРА»- ОСГ;
4. Самочко Марії Семенівни, ор.площею 0,15га в урочищі «ГОРА»ОСГ;
5. Самочко Марії Семенівни,ор.площею 0,12га на вул.Височана;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення № 14-8/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові
книги, погосподарський облік сільської ради громадянам, згідно списку:
1. Вівчаруку Петру Мирославовичу, ор.площею 0,04га на
вул.Вовчинецька-Лісова;
2. Пилипоньку Тарасу Арсеновичу, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
3. Тесліну Івану Євгеновичу, ор.площею 0,15 га в урочищі «ГОРА»;
4. Білик Наталії Іванівні, ор.площею 0,15га в урочищі «ГОРА»;
5. Грицак Надії Іванівні, ор.площею 0,12га на вул.Височана;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-8-1/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про заяви громадян

Заслухавши та обговоривши заяви громадян з різних питань,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним
кодексом України, сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Звернення жителів вул.Гайдея в с.Вовчинець з приводу
інформування щодо внесення змін до Генерального плану
с.Вовчинець в частині земельних ділянок заявників - взяти до
відома.
1.1. Визначити, що відповідь на звернення надана сільським
головою усно та в повному обсязі.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-9/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про передачу громадянам
у власність та надання в користування
земельних ділянок громадянам

Розглянувши звернення фізичних осіб про наданя(вилучення),
зміну цільового використання земельних ділянок, керуючись ст..26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст.
12,22,81, 116,118,121 Земельного Кодексу України, сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд громадянам, згідно Додатку 1;
2. Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , що знаходиться в
с.Вовчинець громадянам, згідно Додатку 2;
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, які розташовані в с.Вовчинець ,та передати у
власність громадянам , згідно Додатку 3;
4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для ведення особистого селянського господарства, які розташовані в
с.Вовчинець, та передати у власність громадянам, згідно Додатку4;
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі(на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель та споруд, як ірозташовані в с.Вовчинець та передати у
власність громадянам, згідно Додатку 5;
6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
цільове призначення яких змінюється з ведення особистого
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд,які розташовані в
с.Вовчинець громадянам, згідно Додатку 6;
7. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) , для
ведення особистого селянського господарства, для ведення
садівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, які розташовані в с.Вовчинець
без підпису суміжних землекористувачів , громадянам згідно
Додатку 7;
8. В зверненні гр.Белиці Ігоря Олеговича «про погодження технічної
документації щодо поділу зем.ділянки без підпису всіх суміжних
землекористувачів- відмовити

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд громадянам згідно списку:
1. Гр.Самочко Марії Семенівні, ор.площею 0,05га на вул.Височана;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , що знаходиться в
с.Вовчинець громадянам, згідно списку :
1. Тесліну Івану Євгеновичу, ор.площею 0,15га в урочищі «ГОРА»;
2. Цюпак Катерині Миколаївні, ор.площею 0,08га в урочищі «ГОРА»;
3. Пилипоньку Тарасу Арсеновичу, ор.площею 0,10га в
урочищі «ГОРА»;
4. Самочко Марії Семенівні, ор.площею 0,10 га на вул.Височана;
5. Білик Наталії Іванівні, ор.площею 0,15 га в урочищі «ГОРА»;
6. Грицак Надії Іванівні, ор.площею 0,12га на вул.Височана;
7. Вівчаруку Петру Мирославовичу, ор.площею 0,04га на
вул.Вовчинецька-Лісова;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
До рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, які розташовані в с.Вовчинець ,та передати у власність
громадянам , згідно списку:
1. Гр.Гавриловій Ірині Олексіївні, площею 0,0580га на вул.Дебенка, 9
Кадастровий номер 261090501:09:005:0513;
2. Гр.Хлібкевич Іванні Іванівні, площею 0,0819га на вул.Джерельній, 9
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0030;
3. Гр.Ярошенку Сергію Олексійовичу, площею 0,0579 га на
вул. Дебенка, 9
Кадастровий номер 2610190501:09:005:0512;
4. Гр.Грималюку Миколі Миколайовичу, площею 0,0820га на
вул. Р.Юрчишина, 17
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0048;
5. Гр.Гончаровій Ларисі Дмитрівні, площею 0,0132 га на
вул. Сонячній
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0380;
6. Гр.Облещуку Василю Івановичу, площею 0,0817га на
вул. Р.Юрчишина, 18
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0012;
7. Гр.Миськіву Євгену Антоновичу, площею 0,0837га на
вул. Джерельній, 16
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0049;
8. Гр.Фащук Ользі Михайлівні, площею 0,0817 га на
вул. Журавлиній, 15
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0033;
9. Гр.Камінському Андрію Романовичу, площею 0,0839га на
вул. Джерельній, 2
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0028;
10. Гр.Ригуну Олександру Олександровичу , площею 0,0819 га на
вул.Джерельній, 25
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0044;
11. Гр.Данілову Андрію Володимировичу, площею 0,0810 га на
вул.Журавлиній ,3
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0020;
12. Гр. Крисюку Андрію Михайловичу, площею 0,0800га на
вул. Джерельній, 8
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0021;
13. Гр.Проців Мар’яні Іванівні, площею 0,0817га на

вул.Р.Юрчишина, 16
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0025;
14. Гр.Бабівському Андрію Орестовичу , площею 0,0817га на
вул. Журавлиній, 17
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0047;
15. Гр.Мерінову Віталію Олександровичу, площею 0,0819га на
вул.Пшеничній, 22
Кадастровий номер 2610190501: 10:004:0041;
16. Гр. Гудзю Володимиру Ігоровичу, площею 0,0820га на
вул. Джерельній, 18
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0023;
17. Гр. Веретко Аллі Іванівні,площею 0,0820га на вул.Р.Юрчишина, 27
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0050;
18. Гр.Луценку Андрію Анатолійовичу, площею 0,0819 га на
вул. Джерельній, 7
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0029;
19. Гр.Лотоцькому Андрію Богдановичу, площею 0,0800га на
вул.Джерельній, 6
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0005;
20. Гр.Матейку Івану Івановичу, площею 0,0800га на вул.Р.Юрчишина
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0036;
21. Гр.Вітовській Наталії Яремівні, площею 0,0824га на
вул.Журавлиній, 13
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0031;
22. Гр.Пендораку Василю Васильовичу, площею 0,0816га на
вул.Журавлиній, 9
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0032;
23. Гр. Мацькевичу Віталію Степановичу, площею 0,0820га на
вул.Джерельній, 24
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0035;
24. Тимошіву Роману Івановичу, площею 0,0807га на
вул.Журавлиній, 7
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0026;
25. Гр.Мокляку Тарасу Руслановичу, площею 0,0817га на
вул. Р.Юрчишина, 4
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0027;
26. Гр.Вялову Віктору Анатолійовичу, площею 0,0825га на
вул.Р.Юрчишина, 14
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0039;
27. Гр.Бойчуку Тарасу Ярославовичу, площею 0,0884 га на
вул. Р.Юрчишина, 13
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0022;
28. Гр.Григорашу Олегу Ігоровичу, площею 0,0820га на
вул.Джерельній, 20
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0024;

29. Гр.Кифоруку Дмитру Васильовичу, площею 0,0819га
вул.Джерельній, 15
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0045;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
До рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства, які
розташовані в с.Вовчинець, та передати у власність громадянам,
згідно списку:
1. Гр.Ярошенку Олексію Григоровичу, площею 0,0738 га на
вул.В.Бугая
Кадастровий номер 2610190501:09:005:0511;
2. Гр.Моцюк Ганні Михайлівні, площею 0,0960 га в урочищі
«ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0006;
3. Гр.Галущак Любові Михайлівні, площею 0,0960га в урочищі
«ГОРА»
Кадастровий нмоекр 2610190501:10:003:0009;
4. Гр.Веретку Володимиру Васильовичу, площею 0,1969га в
урочищі «ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0007;
5. Гр.Веретку Яремі Васильовичу, площею 0,1493га в урочищі
«ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0008;
6. Гр.Жиляку Івану Івановичу, площею 0,1857га в урочищі
«ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0011;
7. Гр.Жиляк Марії Ярославівні, площею 0,1987га в урочищі
«ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0010;
8. Гр.Жиляк Галині Йосипівні, площею 0,2911га в урочищі
«ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0012;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі(на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, як
ірозташовані в с.Вовичнець та передати у власність громадянам, згідно
списку:
1. Гр. Ільницькому Василю Йосиповичу, площею 0,0340га на
вул.Місячній, 17
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0407;
2. Гр.Галущак Марії Василівні, площею 0,0340га на вул. Місячній, 17
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0408;
3. Гр.Феценцю Михайлу Васильовичу, площею 0,0193га на
вул. Шевченка, 21
Кадастровий номер 2610190501:09:001:0449;
4. Гр.Коломієць Оксані Миронівні, площею 0,2095га на
вул. Шевченка,23
Кадастровий номер 2610190501:09:001:0448;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок цільове призначення яких змінюється з ведення особистого
селянського господарства на будівництво і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд,які
розташовані в с.Вовчинець громадянам, згідно списку:
1. Гр.Печілю Василю Васильовичу, площею 0,0805га на
вул.Патріарха Володимира;
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0353;
2. Гр.Печілю Василю Васильовичу, площею 0,0230га на
вул.Патріарха Володимира
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0355;
3. Гр.Печіль Галині Василівні, площею 0,0231га на
вул.Патріарха Володимира
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0356;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до рішення № 14-9/2018
14-ї сесії 7-го дем.склик.
від 27.02.2018р.
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) , для ведення особистого селянського господарства, для
ведення садівництва, для будівництва і обслуговування житлового
будинку ,господарських будівель та споруд, які розташовані в
с.Вовчинець без підпису суміжних землекористувачів , громадянам
згідно списку:
1. Гр.Повпріц Світлані Євгенівні, площею 0,0402 га , для ведення
садівництва, в садівницькому товаристві «Агрохімік» без
підпису Нікітченко Л.А., Підлісецької О.П.;
2. Гр.Ушко Людмилі Михайлівні, площею 0,0984га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул.Живописній, 9 , без
підпису Павленчук О.М.;
3. Гр.Галенському Івану Ладиславовичу, площею 0,0990га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, на вул.Отця Бабина , 16 ,
без підпису Каваки Г.;
4. Гр.Лайщук Мар’яні Богданівні, площею 0,1160га , для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул.Шевченка, 72 без
підпису Нечаєва В.А., Шлемко О.В.;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 14-9-1/2018
від 27.02.2018р.

14-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про розробку
детального плану території
в межах вулиці Вовчинецької в с.Вовчинець

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
сільська рада
вирішили:
1. Дати дозвіл гр.Гояну Івану Миколайовичу на розробку проекту
детального плану території в межах вулиці Вовчинецької в
с.Вовчинець на земельній ділянці площею 0,0283га(кадастровий номер
2610190501:09:002:0311), яка перебуває в його користуванні –для
будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських
будівель та споруд.

Сільський голова

Михайло Назар

