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

ПРОТОКОЛ
16-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання

Від 31 липня 2018 року

Початок:
14:30
Закінчення: 17:47

Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради

- Михайло Назар
- 15 депутатів

Відсутні депутати:
Запрошені на засідання:
землевпорядник сільської ради
головний бухгалтер с/р
депутат міської ради
Присутні на засіданні:
член виконавчого комітету
представник АТВТ «РОДОН»
представник ТзОВ «555-ІВ»

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак
- Володимир Фецич
- Іван Федорів
- Марія Чорна
- Степан Паньків

16-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.

Пропонується

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання бюджету сільської ради за перше півріччя 2018-го року;
2. Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік;
3. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії сільської ради від
27.02.2018року;
4. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного
середовища Вовчинецької сільської ради;
5. Про внесення доповнень/ змін до тимчасового Положення про порядок
реєстрації дітей в КДНЗ № 1 «Ластів’ятко» с.Вовчинець;
6. Про присвоєння назв вулиць;
7. Про заяви та звернення СПД;
8. Про заяви громадян;
9. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам;
10. Про розробку проекту ДПТ в районі вулиці Мельника;
11. Різне
Пропозиція сільського голови внести до порядку денного питання «про
узгодження проекту Ген.плану м.Івано-Франківська в частині, що
стосується території с.Вовчинець.( п.4 порядку денного).
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 14 (одноголосно) НЕ ГОЛОС- 2 (спізнилися)

1.

Про виконання бюджету сільської ради за перше півріччя
2018-го року

Слухали: про виконання бюджету сільської ради за 1 півріччя 2018року;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк , Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 16-1/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
2.

Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік

Слухали: про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар, Ольга Дебенко, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 16-2/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято

3.

Про внесення змін до рішення 14-ї сесії сільської ради від
27.02.2018року

Слухали: про внесення змін до рішення 14-ї сесії сільської ради
від 27.02.2018року;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Тетяна Кіршак, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 16-3/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
Про узгодження проекту Генерального плану м.Івано-Франківська

4.

Слухали: про узгодження проекту Генерального плану
м.Івано-Франківська
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Наталя Шевчук, Іван Устинський, Світлана Перегінець
Вирішили: рішення сільської ради № 16-4/2018 додається ;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
5.

Про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища Вовчинецької сільської ради;

Слухали: про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища Вовчинецької сільської ради
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар , Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 16-5/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ : результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
6.

Про внесення доповнень/ змін до тимчасового Положення про
порядок реєстрації дітей в КДНЗ № 1 «Ластів’ятко» с.Вовчинець;

Слухали: про внесення доповнень/змін до тимчасового Положення про
порядок реєстрації дітей в КДНЗ №1 «Ластів’ятко»
с.Вовчинець
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Іван Устинський, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 16-6/2018 додається

ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
7.

Про присвоєння назв вулиць

Слухали: про присвоєння назв вулиць
Доповідала : Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 16-7/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
8.

Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності

Слухали: про заяви та звернення СПД
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Любомир Григорук,Василь Угренюк,Ольга Дебенко,
Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 16-8/2018 та № 16-8-1/2018
додаються;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
9. Про заяви громадян
Слухали: про заяви громадян
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 16-9/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
10. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Слухали: про передачу у власність громадянам та надання в
користування земельних ділянок
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Іван Устинський, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 16-10/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ : результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято

11.Про розробку ДПТ в районі вулиці Мельника в с.Вовчинець
Слухали: Про розробку детального плану території в районі
вул.Мельника в с.Вовчинець;
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 16-11/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ : результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
12. Різне
В різному сільський голова, Михайло Назар доповів про стан справ по ДПТ
«Сайми» , ДПТ «Підгора», наголосив про необхідність зібратися на повторне
громадське обговорення , а також розповів про проекти сільської ради, котрі
вже в реалізації, каналізування вулиці Гайової –Гайдея.
Жодних рішень по питанню не приймали.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 16- 1/2018
від 31.07.2018р.

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

Про виконання бюджету
сільської ради за 1 півріччя 2018 р.
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 1 півріччя 2018 року
склала 8 430 803,62 грн.
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 23 316 300,00грн.
Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало 35,53
відсотків а саме:
- Доходів загального фонду за 1 півріччя 2018 року надійшло
7 423 281,54 грн., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін
15 866 300,00грн., виконання до затвердженої суми на рік із
врахуванням змін на 97,39 відсотка.
- Доходів спеціального фонду за 1 півріччя 2018 року надійшло
1 007 522,08 грн., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін
6 000 000,00 грн., виконання забезпечено до затвердженої суми на рік
із врахуванням змін на 14,37 відсотка.
Сільський бюджет видатків за 1 півріччя 2018 року виконав:
-

видатків загального фонду виконання забезпечено до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 35,97 відсотка
затверджено на рік із врахуванням змін 1 885 650,00 грн.,
використано 6 779 605,28 грн.;

-

видатків спеціального фонду виконання забезпечено до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 13,34 відсотка
затверджено на рік із врахуванням змін 12 230 000,00 грн.,
використано 1 631 935,26 грн.;

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера про виконання
за 2018р., сільська рада

вирішила:
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 1 півріччя
2018 р. згідно з додатками 1, 2, 3.

Сільський голова

М.М.Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16- 2/2018
від 31.07.2018р.

16-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
288400,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків загального
фонду сільського бюджету, а саме:
1.1. по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 288400,00 грн. на
фінансування КДНЗ (ясла-садок) №1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець , а саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 108600 грн.,
-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 69800грн.
-КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі-110000,00 грн.
2. Спрямувати частину залишку вільних коштів, який утворився
станом на 01.01.2018р. по спеціальному фонду сільського бюджету в сумі
2 900 000,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків
спеціального фонду сільського бюджету, а саме:

2.2. по КПКВК 9770 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
80 000,00 грн., на фінансування Вовчинецької ЗОШ с.Вовчинець на
придбання засобів навчання в початковій школі (Згідно програми підтримки
та розвитку навчальних закладів).
2.3. по КПКВК 6030 « Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 2 820 000,00
грн.,а саме:
(капітальний ремонт дороги по вул.Чумака)-1 300000,00грн.
(капітальний ремонт дороги по вул. Ключна,провул.Ключний)1 520 000,00грн.
3. Встановити дефіцит загального фонду в сумі 288400,00 джерелом
покриття якого визначити спрямування частини залишку коштів, що
утворився станом на 01.01.2018 року по загальному фонду сільського
бюджету.
4. Встановити дефіцит спеціального фонду в сумі 2 900 000,00 грн.,
джерелом покриття якого визначити спрямування частини залишку коштів,
що утворився станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду сільського
бюджету.
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
№ 16- 3/2018
від 31.07.2018р.

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

про внесення змін до
рішення сесії
Керуючись ЗУ «про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним
кодексом України, Вовчинецька сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до п. 1.2. рішення № 14-2/2017 14-ї сесії сільської
ради 7-го демократичного скликання від 14.02.2018року « про
уточнення бюджету» та викласти його в наступній редакції:
« 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 Івано-Франківської місцевої прокуратури -80000,00
грн.
- на фінансування органів охорони громадського порядку «Штаб»80000,00 грн.(Згідно програми профілактики злочинності в с.Вовчинець).
2. Всі інші пункти рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконанням покласти на головного бухгалтера сільської
ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16- 4/2018
від 31.07.2018р.

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

про узгодження проекту Генерального плану
м.Івано-Франківська в частині
с.Вовчинець
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови « про
проект Генерального плану м.Івано-Франківська», керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні» , ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності», Земельним кодексом України , сільська рада
вирішила:
1. Узгодити проект Генерального плану м.Івано-Франківська в частині ,
що стосується території с.Вовчинець Івано-Франківської міської ради.
2. Дане рішення направити Департаменту містобудування, архітектури та
культурної спадщини Івано-Франківської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської
ради, Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16- 5/2018
від 31.07.2018р.

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

про внесення змін до
Програми охорони
навколишнього середовища
Вовчинецької сільської ради
Заслухавши інформацію сільського голови про екологічну проблему, в
зв’язку з річкою Рутка, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні» , ЗУ « Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р. , сільська
рада
в и р і ш и л а:
1.
Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного
середовища Вовчинецької сільської ради, затвердженого рішенням № 14-55/2018 , 14-ї сесії сільської ради від 27.02.2018р., а саме:
- пункт 1 Розділу «МЕТА ПРОГРАМИ» викласти в такій редакції:
«Річка «Рутка » , що протікає територією села і фактично є екологічною
проблемою № 1 , що вимагає негайного вирішення цієї проблеми і як
можливий варіант відведення забрудненої річки в окремий дощовий
колектор».
2.
Всі інші пункти Програми залишити без змін, змістивши нумерацію
( 2-4 відповідно) .
3.
Контроль за виконанням покласти на секретаря сільської ради,
Людмилу Хлібкевич .

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16- 6/2018
від 31.07.2018р.

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

про внесення змін/ доповнень до
Тимчасового Положення
про порядок реєстрації дітей до
КДНЗ №1 «Ластів’ятко»
Заслухавши інформацію
Директора КДНЗ №1«Ластів’ятко»
с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про дошкільну освіту» , ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» , на основі Тимчасового Положення про порядок
реєстрації дітей до комунального дошкільного навчального закладу №1
«Ластів’ятко» , затвердженого Рішенням № 21 виконавчого комітету від
31.05.2017 року сільська рада
вирішила:
1. Пункт 3.3. Розділу 3 «Порядок прийому дітей до дошкільного
навчального закладу». замінити текстом:
- Засідання комісії з укомплектування груп на новий навчальний рік
проводиться з 01 до 15 серпня щорічно.
2. Пункт 3.6. підпункт б) Розділу 3 доповнити текстом:
- Першочергово зараховуються в комунальний дошкільний навчальний
заклад діти, зареєстровані в селі, батьки яких працюють (на день
подання заяви);
3. Пункт 5.3. Розділу 5 «Прикінцеві положення» замінити текстом:
- До зарахування дітей в КДНЗ №1 «Ластів’ятко» заяви приймаються до
31 липня кожного року включно.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора КДНЗ , Уляну
Назар.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16-7/2018
від 31.07.2018р.

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

про присвоєння
назв вулиць
Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради
про
необхідність присвоєння назви вулиці, що знаходиться на території
с.Вовчинець, в районі вулиці Патріарха Володимира, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Присвоїти назву вулиці , що знаходиться в районі вулиці Патріарха
Володимира в с.Вовчинець , згідно затвердженого проекту детального
плану території :
- вулиця Східна
2. Присвоїти назву вулиці, що знаходиться в районі вулиці Берегової:
- провулок Береговий
3. Дане рішення направити до інформаційного центру м.ІваноФранківська для внесення нових вулиць до переліку назв вулиць
с.Вовчинець .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради Л. Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16-8/2018
від 31.07.2018р.

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

про заяви СПД
Розглянувши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської
ради « про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності» з різних
питань, обговоривши їх, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні» ,Земельним кодексом України, сільська рада
вирішила:
1. В зв’язку з придбанням Товариством з обмеженою відповідальністю
«555-ІВ» у Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С. «ЯК
БЛАГО» об’єктів нерухомого майна : секції №2,секції №3, вставки В,
вставки Г, що знаходяться на вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець ,
припинити дію договору оренди земельної ділянки площею
2,9400га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0248) для розміщення
та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
укладеного між Вовчинецькою сільською радою і ТзОВ «М.С. «ЯК
БЛАГО» (зареєстрований 05.05.2018р. за № 26057349).
2. Передати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «555ІВ» земельну ділянку на вул.Вовчинецькій , 225 в с.Вовчинець,
площею 2,9400га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0248) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості , строком на 1 рік.
3. З метою приведення у відповідність до Генерального плану села
Вовчинець сільській раді розробити технічну документацію щодо
поділу земельної ділянки площею 2,9400га(кадастровий номер
2610190501:09:003:0248) на вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець для

4.
5.

6.

7.

розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, на окремі земельні ділянки орієнтовною площею
2,8210 га та орієнтовною площею 0,1190га.
Після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки
площею 2,9400га припинити дію п.2даного рішення.
Надати дозвіл сільській раді на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,70001га
(кадастровий номер 2610190501:09:003:0251), на вул.Вовчинецькій, 225
в с.Вовчинець, 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 орієнтовними площами : 1,8851га,
0,7670га, 1,0480га.
Надати дозвіл сільській раді на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,2553га
(кадастровий номер 2610190501:09:003:0253), на вул.Вовчинецькій, 225
в с.Вовчинець , 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 орієнтовними площами : 0,7447га,
0,1563га, 1,3543га.
Звернення головного управління національної поліції в ІваноФранківській області В.В. Голубоша про виділення земельної ділянки
для будівництва багатоповерхового будинку
для покращення
житлових умов працівників ГУНП в Івано-Франківській областівідкласти.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16-8-1/2018
від 31.07.2018р.

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

про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької діяльності
фізичних та юридичних осіб
Розглянувши та обговоривши звернення ПП Космірака В.М. про
продовження договору оренди земельної ділянки, керуючись Земельним
кодексом України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська
рада
вирішила:
1. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,1961 га
(кадастровий номер 2610190501:09:003:0130), яка розташована в
с.Вовчинець
на вул.Вовчинецькій, 225-Н, для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
Косміраку Володимиру Миколайовичу, строком на 1 рік.
1.1. Сільському голові Назару М.М. та Косміраку В.М. укласти
додаткову угоду до договору оренди землі.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16-9/2018
від 31.07.2018р.

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

про заяви та
звернення громадян
Заслухавши та обговоривши заяви громадян з різних питань ,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом
України, сільська рада
вирішила:
1. Заяву Федоріва Дмитра Васильовича про внесення змін до рішення
34-ї сесії від 22.09.2015 року про надання дозволу на складання
проекту відведення земельної ділянки на вул.Вовчинецькій , в частині
площі ( з 0,05 га на 0,0560га) – відкласти.
1.1 Направити дане звернення на доопрацювання комісії з питань
земельних відносин.
2. У зверненні гр.Дмитрука Д.В. про виділення 0,04га землі із земель
резерву для долучення
до присадибної земельної ділянки по
вул. Героїв УПА в с.Вовчинець – відмовити. Рішення не прийнято.
3. Звернення гр.Дітчук Г.В. про надання дозволу на розробку ДПТ
земельної ділянки в СТ «Агрохімік» - відмовити.
3.1. Рекомендувати гр.Дітчук Г.В. узгодити своє рішення з головою
СТ «Агрохімік» та подати одну спільну заяву на розробку ДПТ
того району .
4. Заяву гр.Ласійчук Ганни Іванівни про переведення садового будинку
в СТ «Агрохімік» в житловий - відмовити, в зв’язку з невідповідністю
цільового призначення земельної ділянки.
Сільський голова
Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 16-10/2018
від 31.07.2018р.

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

про передачу громадянам
у власність та надання
в користування земельних ділянок
Розглянувши звернення фізичних осіб про надання(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
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, яка розташована в с.Вовчинець та передати у
власність громадянам , згідно Додатку 1;
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в
с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно Додатку 2;
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового
будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована в
с.Вовчинець, громадянам згідно Додатку 3;
4. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд , для індивідуального
садівництва ,яка розташована в с.Вовчинець , без підпису суміжного
землекористувача громадянам,згідно Додатку 4;
Сільський голова
Михайло Назар

Додаток 1
До рішення 16-10/2018
16-ї сесії 7-го дем.склик.
від 31.07.2018р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, яка розташована в с.Вовчинець та передати у власність
громадянам , згідно списку:
1. Площею 0,0819 га на вул.Пшеничній , 4 та передати у власність
Дебенку Віктору Зеновійовичу.
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0064;
2. Площею 0,0819га на вул.Джерельній , 21 та передати у власність
Ганишу Ігорю Богдановичу.
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0017;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення 16-10/2018
16-ї сесії 7-го дем.склик.
від 31.07.2018р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в
с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,0629 га на вул.Вовчинецькій, 70 та передати у власність
Іванціву Мирославу Михайловичу.
Кадастровий номер 2610190501:10:005:0008;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення 16-10/2018
16-ї сесії 7-го дем.склик.
від 31.07.2018р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку ,
господарських будівель та споруд, яка розташована в с.Вовчинець,
громадянам згідно списку:
1. Гр.Терновському Ігорю Ігоровичу, площею
садівницькому товаристві «Каскад»
Кадастровий номер 2610190501: 09:006:0364;

Секретар сільської ради

0,0482га

Людмила Хлібкевич

в

Додаток 4
до рішення 16-10/2018
16-ї сесії 7-го дем.склик.
від 31.07.2018р.

Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд , для індивідуального садівництва ,яка
розташована в с.Вовчинець , без підпису суміжного землекористувача
громадянам, згідно списку:
1. Гр.Белиці Ігорю Олеговичу , площею 0,0803 га на земельні ділянки
площею 0,0337 га, площею 0,0337га та площею 0,0129га ( для ж/б)
на вул.Вовчинецькій 9, без підпису Жильцової Н.В.
2. Гр.Вульчину Степану Петровичу, площею 0,0593га на земельні
ділянки площею 0,0059га, площею 0,0523 га та площею 0,0011га
( для садівництва)
в садівницькому товаристві «Каскад» , без
підпису Нагірної О.І.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 16-11/2018
від 31.07.2018р.

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

про розробку проекту
детального плану території
в районі вулиці Мельника
в с.Вовчинець
Керуючись ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» , ст..26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України від 16.11.2011р. №290 «про
затвердження порядку розроблення містобудівної документації» , сільська
рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території для садибної
житлової забудови в межах вулиці Мельника в с.Вовчинець.
2. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради виступити
замовником розроблення містобудівної документації , зазначеної в п.1
даного рішення.
2.1. Забезпечити оприлюднення розробленої містобудівної документації,
зазначеної в п.1 цього рішення .
2.2. Забезпечити врахування громадських інтересів під час розроблення
містобудівної документації , зазначеної в п.1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань
земельних відносин, архітектури та будівництва ( В.Угренюк).

Сільський голова

Михайло Назар

