УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
18-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання
Від 20 грудня 2018 року

Початок: 14:35
Закінчення: 22: 32

Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради
член виконавчого комітету

- Михайло Назар
- 18 депутатів
- Іван Федорів

Відсутні депутати: Ярослав Жовтуля, Василь Галущак,
Володимир Витвицький ,

Запрошені на засідання:
землевпорядник сільської ради
головний бухгалтер с/р
діловод сільської ради

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак
- Олександра Дуб’як

18-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 , до зали засідань жителі села Ношин
М.М. та Литвин М.І. подали на розгляд сесії колективне звернення про
дозвіл на будівництво храму на місці каплички по вул.Бугая в с.Вовчинець.
Звернення було розглянуте депутатами сільської ради. Сільський голова
Михайло Назар надав усне роз’яснення заявникам про порядок отримання
дозвільних документів, що стосуються будівництва капітальних споруд на
землях громадського призначення та про повноваження сільської ради у
прийнятті рішень та наданні дозволів у сфері капітального будівництва.
Заявникам було надано нагадування , що будь які дії у випадку
самовільного будівництва чи самовільного захоплення земельної ділянки під
таке будівництво несуть за собою відповідальність, згідно чинного
законодавства України.
пропонується

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

Про затвердження бюджету сільської ради на 2019 рік;
Про уточнення бюджету сільської ради;
Про преміювання сільського голови;
Про затвердження структури органів виконавчої влади , загальної
чисельності апарату влади та її виконавчих органів;
5. Про затвердження загальної чисельності працівників будинку культури
с.Вовчинець.
6. Про затвердження загальної чисельності працівників КЗДО №1 (ясласадок) «Ластів’ятко» .
7. Про затвердження ПОРЯДКУ проведення громадського обговорення з
питань добровільного об’єднання територіальних громад;
8. Про розгляд звернення групи депутатів щодо ОТГ;
9. Про розгляд проекту ПРОГРАМИ соціально- економічного розвитку
села Вовчинець на 2019 рік.
10. Про присвоєння назв вулиць в с. Вовчинець;
11. Про пайову участь ТзОВ «Черемшина»;
12. Про затвердження ДПТ «про реконструкцію нежитлових приміщень на
вул.Вовчинецькій, 225 під торгово-розважальний комплекс в
с.Вовчинець» ;
13. Про заяви та звернення СПД;
14. Про заяви громадян.
15. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
16. Різне.
1.
2.
3.
4.

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти за основу : ЗА- 17 осіб(одноголосно)
Поступили пропозиції депутата Івана Устинського щодо змін до
ПОРЯДКУ ДЕННОГО сесії:

1. Пункт 9 порядку денного (Про розгляд проекту ПРОГРАМИ
соціально- економічного розвитку села Вовчинець на 2019 рік)
поставити пунктом 2;
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 7; ПРОТИ-2; УТРИМ-4; НЕ ГОЛОС- 4;
Пропозиція відхилена.
2. Питання про преміювання сільського голови (п.3) зняти з розгляду;
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-1; ПРОТИ-10; УТРИМ-4; НЕ ГОЛОС- 2;
Пропозиція відхилена
Поступила пропозиція депутата Наталії Шевчук: залишити порядок
денний без змін;
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 14 ; ПРОТИ- 1; УТРИМ- 2 ;
Пропозиція прийнята

1. Про затвердження бюджету сільської ради на 2019 рік;
Слухали: Про затвердження бюджету сільської ради на 2019 рік;
Доповідала: Тетяна Кіршак;
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар, Іван Устинський;
Вирішили: рішення сільської ради № 18-1/2018 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;
Вирішили: рішення сільської ради № 18-2/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додається;
Рішення прийнято.
3. Про преміювання сільського голови
Слухали: про преміювання сільського голови
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк
Вирішили: рішення сільської ради № 18-3/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: перед початком голосування Михайло Назар та Сергій
Назар оголосили про те, що участі в голосуванні не братимуть (конфлікт
інтересів) з внесенням до протоколу.
Результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято.

4.Про затвердження структури органів виконавчої влади ,
загальної чисельності апарату влади та її виконавчих органів
Слухали: про затвердження структури органів виконавчої
влади,загальної чисельності апарату влади та її виконавчих
органів;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар , Іван Устинський, Ігор Білінський;
Вирішили: рішення сільської ради № 18-4/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
5. Про затвердження загальної чисельності працівників будинку
культури с.Вовчинець
Слухали: Про затвердження загальної чисельності працівників будинку
культури с.Вовчинець;
Доповідала: Тетяна Кіршак;
Виступили: Наталя Шевчук,Михайло Назар;
Вирішили: рішення сільської ради № 18-5/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
6. Про затвердження загальної чисельності працівників КЗДО №1
(ясла-садок) «Ластів’ятко»
Слухали: Про затвердження загальної чисельності працівників
КЗДО №1 (ясла-садок) «Ластів’ятко»;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 18-6/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято.
7. Про затвердження ПОРЯДКУ проведення громадського
обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних
громад;
Слухали: Про затвердження ПОРЯДКУ проведення громадського
обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних
громад;
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 18-7/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято

8. Про розгляд звернення групи депутатів щодо ОТГ
Слухали: Про розгляд звернення групи депутатів щодо ОТГ;
Доповідав: Михайло Назар;
Виступили: Іван Устинський , Василь Угренюк;
Вирішили: рішення сільської ради № 18-8/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято.
9. Про розгляд проекту ПРОГРАМИ соціально- економічного
розвитку села Вовчинець на 2019 рік
Слухали: Про розгляд проекту ПРОГРАМИ соціально- економічного
розвитку села Вовчинець на 2019 рік;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Іван Устинський, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 18-9/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
10. Про присвоєння назв вулиць в с. Вовчинець
Слухали: Про присвоєння назв вулиць в с. Вовчинець;
Доповідала: Перегінець Світлана;
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар;
Вирішили: рішення сільської ради № 18-10/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято.
11. Про пайову участь ТзОВ «Черемшина»
Слухали: про пайову участь ТзОВ «Черемшина»
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 18-11/2018 та
№18-11-1/2018 додаються;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
12. Про затвердження ДПТ «про реконструкцію нежитлових
приміщень на вул.Вовчинецькій, 225 під торгово-розважальний
комплекс в с.Вовчинець»
Слухали: Про затвердження ДПТ «про реконструкцію нежитлових
приміщень на вул.Вовчинецькій, 225 під торгово-розважальний комплекс
в с.Вовчинець»;
Доповідала: Світлана Перегінець

Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар,
Степан Паньків(представник ТзОВ «555-ІФ»)
Вирішили: рішення сільської ради №18-12/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
13. Про заяви та звернення СПД
Слухали: про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк,Іван Устинський,Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 18-13/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
14. Про заяви громадян.
Слухали: про заяви та звернення громадян;
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар, Оксана Місюк
Вирішили: рішення сільської ради № 18-14/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
Залу засідань демонстративно покинула депутат Ольга Дебенко
15. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
Слухали: Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 18-15/2018
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
17. Різне
В Різному жодних важливих питань, з яких було б прийняте рішення ,
не обговорювали.
Закрив 18-ту сесію Вовчинецької сільської ради 7-го демократичного
скликання сільський голова о 22:35 год.
Звучить Гімн України
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 18-1/2018
від 20.12.2018р.

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

Про сільський бюджет
на 2019 рік
Керуючись Бюджетним Кодексом України,Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Визначити на 2019 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 23 849 300,00 грн .,у тому числі
доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 16 422 700,00 грн, у
тому числі субвенція з місцевого бюджету на утримання сільських будинків
культури, клубів та інших клубних закладів в сумі 210200,00 грн., утримання
дошкільної освіти в сумі 2 456 300,00 грн. , доходи спеціального фонду
сільського бюджету в сумі 7 426 600,00 грн., у тому числі бюджет розвитку
сільського бюджету в сумі 7 000 000,00 грн.,та субвенція з місцевого
бюджету на капітальний ремонт території с.Вовчинець в сумі 1 000 000,00
грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
-видатки сільського бюджету у сумі 23 849 300,00 грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 16 422 700,00 грн., видатки
спеціального фонду сільського бюджету 7 426 600,00 грн. згідно з додатком
3 до цього рішення;
2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів сільського
бюджету на 2019 рік у розмірі 3285,00 грн., що становить 0,02 відсотків
видатків загального фонду сільського бюджету.
3.Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2019 рік у
розрізі типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4
до цього рішення.
5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво,реконструкцію і реставрацію об’єктів

виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно
з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального
фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою
відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ ;
- нарахування на заробітну плату ;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
- поточні трансферти населенню ;
- оплату енергосервісу;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування.
7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
1.) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи
, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з
інших бюджетів.
2.) джерелами формування у частині фінансування є надходження ,
визначені частиною 1.ст.15.Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
сільського бюджету на 2019 рік :
- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного
кодексу України , а також надходження відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік» та субвенції,що передаються з
інших місцевих бюджетів.
- у частині фінансування є надходження , визначені частиною 1 статті
71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального
фонду бюджету села, крім власних надходжень .
9. Сільській раді під час укладання угод (договорів, контрактів) тощо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати
однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання
за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
10.
Надати дозвіл виконавчому комітету сільської ради (сільському
голові) :
- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних
коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких
коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право сільському голові за
рішенням конкурсної комісії підписувати договір депозиту з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного року ( п.8 ст.16 Бюджетного
кодексу ) з подальшим затвердженням на сесії сільської ради;
- на отримання позики на покриття тимчасових касових розривів,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування
цими коштами з обов’ язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду (ст.73 Бюджетного кодексу України).

11. У процесі виконання сільського бюджету надати право керівнику
фінансового органу (сільському голові) сільської ради за погодженням із
постійною комісією з питань планування, фінансів, цін та бюджету
здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі
економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень
окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету з
подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
12. За погодженням із постійною комісією з питань планування,
фінансів, цін та бюджету здійснювати:
- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями
у межах загального обсягу бюджету збільшення бюджетних призначень на
видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;
- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого
призначення бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету в
межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на сесії
сільської ради.
- збільшення доходів у зв’язку із збільшенням фактичних надходжень
понад бюджетні призначення від відшкодування втрат с/г виробництва і
спрямовування їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23
Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і
видатків спеціального фонду сільського бюджету.
13. Дозволити виконавчому комітету сільської ради проводити
фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду сільського
бюджету за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду
сільського бюджету відповідно до ст.71,72 Бюджетного Кодексу України, з
подальшим затвердженням таких змін на сесії сільської ради.
14. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у
порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України.
15. Надати право виконавчому комітету сільської ради:
- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до
бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої
класифікації, вносити відповідні зміни в сільському бюджеті.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих
у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення
уточнень сільського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних
коштів за поданням виконавчого комітету сільської ради, постійної комісії з
питань планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її
рішень на сесійних засіданнях сільської ради.
16. Забезпечити головним розпорядником коштів сільського бюджету
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
- затвердженням паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публічної інформації про
бюджет за бюджетними програмами та показниками,бюджетні призначення,
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,
встановленими Міністерством фінансів України,до15 березня 2020 року;
- оприлюднення паспортів міжбюджетних програм у триденний строк з
дня затвердження таких документів;
- забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання
договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів
споживання тощо.
17. Здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно
до постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014р. №117 «Про
здійснювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.
18. На кінець бюджетного періоду УДКСУ м.Івано-Франківська
зберігає залишки коштів на рахунках місцевого бюджету для покриття
відповідних витрат в частині періоду з урахуванням їх цільових призначень.
У разі відсутності бюджетних призначень на наступний бюджетний період
залишки коштів перераховуються до сільського бюджету.
19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
20. Додатки 1,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік»
опублікувати в газеті «Західний кур’єр» та розмістити на офіційному сайті
с.Вовчинець.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

М.Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ
№ 18-2/2018
від 20.12.2018р.

18-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. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КПКВК 0150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної
ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад
та їх виконавчих комітетів» зменшивши бюджетні призначення по КЕКВ
2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 195000,00 грн. і відповідно
збільшити загальний обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по
КПКВК 0150«Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у
місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх
виконавчих комітетів» , а саме:
- КЕКВ 2111«Заробітна плата» в сумі 150000,00 грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 45000,00 грн.
2. Внести відповідні зміни в додатки 1,3 рішення сесії сільської ради
від 12.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно даного рішення.
3. Головному бухгалтеру забезпечити виконання внесених змін.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

М.Назар
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РІШЕННЯ
№ 18-3/2018
від 20.12.2018р.

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

про преміювання
сільського голови
Заслухавши інформацію головного бухгалтера, відповідно до
Постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади , органів прокуратури,судів та інших органів», та від
19.07.2006 р. № 984 « Деякі питання оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ,
сільська рада
вирішила:
1. Встановити з 01.01.2019р. сільському голові надбавки та доплати:
- 25 відсотків від посадового окладу за вислугу років;
- 110, 00 грн за 7 ранг держслужбовця.
2. Надати в 2019 році сільському голові допомогу на оздоровлення та
матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових умов
проживання в розмірах середньомісячної заробітної плати і щомісячно
преміювати його в розмірі 150% від посадового окладу за
результатами праці в межах затвердженого фонду оплати праці
відповідно до положення «Про преміювання працівників апарату
виконавчого комітету Вовчинецької сільської ради, сільського голови
та секретаря сільської ради», та здійснювати преміювання до
державних і професійних свят.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування бюджету Місюк О.В.
Сільський голова

Михайло Назар
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РІШЕННЯ
№ 18-4/2018
від 20.12.2018р.

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

про затвердження структури
органів виконавчої влади,
загальної чисельності апарату влади та
її виконавчих органів
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М.,
врахувавши пропозицію депутатів сільської ради, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність апарату сільської ради на
2019 рік в кількості 12,0 штатних одиниць а саме:
з/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

Назва структурного підрозділу та посад Кількість
штатних
посад

2
3
сільський голова
1
секретар сільської ради
1
головний бухгалтер
1
спеціаліст 1 кат. (бухгалтер)
1
спеціаліст 1 кат.(землевпорядник) 1
спеціаліст ( юрист)
1
завідувач військовим обліком
1
касир
1
спеціаліст (реєстратор)
1
спеціаліст (паспортист)
1
діловод
1
прибиральник
0,5
опалювач
0,5
разом
12,0
Сільський голова
Михайло Назар
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РІШЕННЯ
№ 18-5/2018
від 20.12.2018р.

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

Про затвердження загальної
чисельності працівників
будинку культури с.Вовчинець
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М.,
врахувавши думку депутатів сільської ради, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність працівників будинку культури
с.Вовчинець на 2019 рік в кількості 7,5 штатних одиниць, а саме:
№ Назва структурного підрозділу та посад Кількість
з/п
штатних
одиниць
1
2
3
1. директор будинку культури
1
2. акомпоніатор
1
3. керівник хору
1
4. прибиральниця
2
5. оператор котельні
1,5
6. робітник по обслуговуванню
1
Разом
7,5

Сільський голова

Михайло Назар
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РІШЕННЯ
№ 18- 6/2018
від 20.12.2018р.

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

про затвердження загальної
чисельності працівників
КЗДО (ясла-садок) № 1
«Ластів’ятко»
Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради,
враховуючи думку депутатів сільської ради , сільська рада
вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність працівників КЗДО №1 (ясласадок) «Ластів’ятко” в с.Вовчинець на 2019 рік в кількості 56,5
штатних одиниць , згідно Додатку 1.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора КЗДО № 1
«Ластів’ятко».

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 18-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання
від 20.12.2018р «Про затвердження
штатного розпису КЗДО «Ластів’ятко»
ШТАТНИЙ РОЗПИС
комунального закладу дошкільної освіти «ЛАСТІВ’ЯТКО»
№ Найменування посад
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директор
Вихователь-методист
Старша медична сестра
Завідувач господарством
Діловод
Кухар

Кількість
штатних
одиниць
1
1
1
1
0,5
3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27
28.
29.
30.
31

Підсобний робітник
Комірник
Кастелянка
Машиніст з
прання та ремонту спецодягу
Вихователі
Помічник вихователя до 3років
Помічник вихователя від 3років
Музичний керівник
Інструктор з фізкультури
Керівник гуртка
Практичний психолог
Сестра медична з дієтичного харчування
Прибиральниця службових приміщень
Головний бухгалтер
Робітник з комплексного обслуговування будівель
Оператор котельні газової
Слюсар електромонтер
Двірник
Сторож
Медсестра басейну
Робітник з комплексного обслуговування приміщень
Прибиральник басейну
Оператор хлораторної установки
Логопед
Бухгалтер (спеціаліст)

1,5
0,5
0,5
1,5
16
2
6
2
2
1
1,0
0,5
2
1
1,5
3
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

Всього штатних одиниць

Секретар сільської ради

56.5

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 18-7/2018
від 20.12.2018р.

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

про затвердження Порядку
проведення громадського обговорення
з питань добровільного об’єднання
територіальних громад

З метою врегулювання процедури проведення громадського
обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад ,
керуючись ч.4 ст.5 Закону України « Про добровільне об’єднання
територіальних громад» , ч.1 ст.59 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні» ,сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань
добровільного об’єднання територіальних громад, що додається.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 18- 8/2018
від 20.12.2018р.

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

про розгляд звернення
депутатської групи
про ініціювання ОТГ
Керуючись ч.4 ст.5 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» , ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Схвалити звернення депутатської групи «щодо ініціювання
добровільного об’єднання територіальних громад» у Вовчинецьку
ОТГ з центром в с.Вовчинець».
2. Затвердити протокол № 2 комісії з питань регламенту, депутатської
етики та взаємодії з правоохоронними органами» з вивчення питання
щодо ОТГ від 18.12.2018р..
3. Доручити сільському голові видати розпорядження про проведення
громадських обговорень з питань добровільного об’єднання
територіальних громад сіл Колодіївка, Узин, Добровляни
Тисменицького району та с.Вовчинець Івано-Франківської міської
ради , у Вовчинецьку ОТГ.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 18- 9/2018
від 20.12.2018р.

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

Про розгляд проекту
ПРОГРАМИ
соціально- економічного розвитку
села Вовчинець на 2019 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 проект Програми соціально-економічного розвитку
с.Вовчинець на 2019рік, 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 1
до рішення № 18-9/2018
сесії сільської ради
від 20 грудня 2018р.
Програма соціально-економічного
розвитку с.Вовчинець на 2019р.

Завдання

Стадія

Джерела
фінансування

Термін

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

завершення

2. Будівництво футбольного
поля зі штучним покриттям на
вул. Лугова в с.Вовчинець.

план

3. Завершити будівництво та
реконструкцію мереж
зовнішнього освітлення
вулиць села : вул.Лісова,
відрізок вул. ВовчинецькаМельника

продовження

4. Завершити будівництво
спортивного залу на території
Вовчинецької ЗОШ.

продовження

5. Будівництво спортивноігрових майданчиків

продовження

6. Капітальний та поточний
ремонт вулиць села
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»

Сільський бюджет

ІІ кв
2019р
2019р

Інвестиційні
Місцевий бюджет

Інвестиційні
Інші, міський
бюджет
продовМісцевий бюджет,
ження
субвенція ДБ
план
Місцевий бюджет
+ міський бюджет
продовження Місцевий бюджет

продовження Місцевий бюджет

2019р

2019р.

ІІ кв
2019р
2019р.
ІІ кв
2019р
2019 рік

(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. Облаштування зупинок
громадського транспорту

план

20182019

продовження Місцевий бюджет, 2019р
інвестиційні
інше

план

13. Встановлення системи відео
план
нагляду в с.Вовчинець ( на
розв’язках, в садочку, школі)
14. Благоустрій території
план
вздовж гаражної стоянки
15. Благоустрій та озеленення
план
території на
вул.Новгородського ,
пров.Ключний, до
вул.Коновальця
16. Передбачення коштів для
план
оплати послуг по
впорядкуванню прибережної
території вздовж річки Бистриці
Солотвинської
17. Будівництво меморіалу
план
пам’яті (біля символічної
могили)

Місцевий бюджет, 2019р
інвестиційні
кошти
2019р
2019р
2019р

2019р

2019р.

ІІ. Проектні роботи
1. Проект відводу річки Рутка план
2. Проект відведення території
заповідника місцевого
значення Вовчинецькі гори

Кошти екофонду

ІІ-ІІІкв
2019р
продовження Місцевий бюджет, ІІІ кв
інші
2019р

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)

план
план

Місцевий бюджет, протягом
інвестиційні
року

5. Виготовити проект на
будівництво дамби вздовж
річки Бистриця
Солотвинська,від гаражного
кооперативу до вул.Берегової в
с.Вовчинець
6. Проект будівництва
перехрестя по вул.ІвасюкаКраківська в с.Вовчинець

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

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)

________

не потребує

постійно

_________

Місцевий бюджет
інші

постійно

________

Місцевий бюджет

Постійно

ІV. Управління
1.Організація роботи апарату
_________
Місцевий бюджет

постійно

виконавчого комітету з
врахуванням передового
досвіду
2. Впровадження нових
_________
Місцевий бюджет
організаційних підходів в
сфері
місцевого самоврядування
3. Поглиблення партнерських
_________
Місцевий бюджет
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
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

Секретар сільської ради

постійно

постійно

постійно

Місцевий бюджет

постійно

Місцевий бюджет

І кв.
2019р

_________

Місцевий бюджет
інші

постійно

_________

Місцевий бюджет
інші

постійно

_________

________

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 18- 10/2018
від 20.12.2018р.

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

про присвоєння
назв вулиць
Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради про необхідність
присвоєння назв вулиць та провулків , що знаходяться на території
с.Вовчинець, відповідно до Генерального плану с.Вовчинець , керуючись
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Присвоїти
назви
вулицям та провулкам , що знаходяться в
с.Вовчинець :
- вулиця Колодіївська;
- вулиця Зоряна;
- вулиця Кленова;
- провулок Бандери;
2. Дане рішення направити до ДП національні інформаційні системи
м.Івано-Франківська для внесення нових вулиць до переліку назв
вулиць с.Вовчинець .
3. 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
№ 18- 11 /2018
від 20.12.2018р.

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

Розглянувши звернення ТзОВ «Черемшина» про зарахування
будівництва мереж каналізації в рахунок пайового внеску, обговоривши
його, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Зарахувати витрати забудовника Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЧЕРЕМШИНА» на будівництво «Позаплощадкові
мережі каналізації групи житлових будинків по вул.Потічній в
с.Вовчинець Івано-Франківської міської ради» в сумі 613 002,00грн ,
згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати в
рахунок пайового внеску на створення та розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури села .
2. 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
№ 18- 11-1/2018
від 20.12.2018р.

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

Про передачу
каналізаційних мереж
Зачитавши звернення ТзОВ «ЧЕРЕМШИНА» про передачу на баланс
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» прокладених сіток каналізації ,
обговоривши його, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет
вирішив:
1.

2.
3.

4.

ТзОВ «Черемшина» передати комунальному підприємству
«Івано-Франківськводоекотехпром»
безкоштовно на баланс
об’єкт «Позаплощадкові мережі каналізації групи житлових
будинків по вул.Потічній в с.Вовчинець Івано-Франківської
міської ради, кошторисна вартість яких становить 613 002,00грн,
згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та
витрати.
Приймання-передачу здійснити у порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
Зобов'язати ТзОВ «Черемшина» надати до виконавчого
комітету Вовчинецької сільської ради інформацію щодо
виконання пунктів 1-2 рішення, з підтвердженням балансової
вартості.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на
секретаря сільської ради, Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло

Назар

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

РІШЕННЯ
№ 18- 12/2018
від 20.12.2018р.

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

про затвердження ДПТ
на реконструкцію нежитлових приміщень
на вул. Вовчинецькій, 225
під торгово-розважальний комплекс в с.Вовчинець
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови «про
затвердження детального плану території нежитлових приміщень на
вул.Вовчинецькій 225 в с. Вовчинець під торгово-розважальний комплекс»,
враховуючи протокол громадських слухань зданого питання, керуючись ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Протокол громадських слухань з обговорення детального
плану території «про реконструкцію нежитлових приміщень секції
№ 2, 3, вставки «В» і «Г» колишнього заводу ПАТ «РОДОН»
(вул.Вовчинецька 225, корпуси № 3, 13,14, 17) під торговорозважальний комплекс в с.Вовчинець Івано-Франківської міської
ради, вул.Вовчинецька 225 .
2. Затвердити проект детального плану території «про реконструкцію
нежитлових приміщень секції № 2, 3,вставки «В» і «Г» колишнього
заводу ПАТ «РОДОН» (вул.Вовчинецька 225, корпуси № 3, 13,14, 17)
під торгово-розважальний комплекс в с.Вовчинець ІваноФранківської міської ради, вул.Вовчинецька 225 .
3. Невід’ємною складовою ДПТ вважати дорогу загального користування,
яка проходить через земельні ділянки суміжних землекористувачів
( ТзОВ «Бескід –Трейд» і ТзОВ « М.С. ЯК БЛАГО») , за межами
детального плану території.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та
будівництва Василя Угренюка.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 18-13/2018
від 20.12.2018р.

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

про заяви та
звернення СПД
Розглянувши та обговоривши заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним кодексом, сільська рада
вирішила:
1. В зв’язку з виявленою помилкою, допущеною при розробці
детального плану території в с.Вовчинець на вул.Потічній-Місячній
(9-та черга будівництва) , привести у відповідність та затвердити
детальний план території в частині будівництва 9–ї черги згідно
робочого проекту будівництва .
2. Дати дозвіл Головному управлінню національної поліції в ІваноФранківській області на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування орієнтовною
площею 0,27га для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку , що розташована в
с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій, 225;
3. Дати дозвіл Товариству обмеженої відповідальності «БУД-ІФ» на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,27га для будівництва , обслуговування та
ремонту об’єктів інженерної, транспортної , енергетичної
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства(крім
об’єктів дорожнього сервісу), що розташована в с.Вовчинець на
вул.Вовчинецькій, 225.
3.1. ТОВ «БУД-ІФ» укласти інвестиційний договір з
Вовчинецькою сільською радою про сприяння соціальноекономічному розвитку села Вовчинець;

4. В зв’язку з придбанням Товариством обмеженої відповідальності
«Інтелком» у Товариства обмеженої відповідальності «ДАНАЯ»
основних фондів, що знаходяться на вул.Вовчинецькій , 225 в
с.Вовчинець , припинити дію договору оренди земельної ділянки
площею 0,0711га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0031 для
розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної , машинобудівної та
іншої промисловості, укладеного між Вовчинецькою сільською
радою і ТОВ «ДАНАЯ» (зареєстрований 05.10.2009р. за
№040929400005, дод.угода від 05.02.2013р., зареєстр. 18.09.2013р.
№ 2545173).
4.1. Передати в оренду Товариству обмеженої відповідальності
«Інтелком» земельну ділянку на вул.Вовчинецькій , 225 в
с.Вовчинець , площею 0,0711га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0031) для розміщення та експлуатації
основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, строком на 10 років.
4.2. Сільському голові Назару М.М. і директору ТОВ «Інтелком»
Окрепкому В.Я. укласти договір оренди земельної ділянки
площею 0,0711га.
5. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 1,0486 га
(кадастровий номер 2610190501:09:006:0024), яка розташована в
с.Вовчинець на вул. 24 Серпня, для обслуговування існуючих
гаражів, Обслуговуючому кооперативу «Гаражний №32», строком
на 10 років.
5.1. Сільському голові Назару М.М. та голові кооперативу
Михайлюку С.С. укласти додаткову угоду до договору оренди
землі.
6. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,0493га
(кадастровий номер 2610190501:09:006:0025),яка розташована в
с.Вовчинець на вул.24 Серпня, для обслуговування існуючих
гаражів,Обслуговуючому кооперативу «Гаражний №32», строком на
10 років.
6.1. Сільському голові Назару М.М. та голові кооперативу
Михайлюку С.С. укласти додаткову угоду до договору оренди
землі.
7. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Товариству з
обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТ-ІНВЕСТБУД»,
площею 0,3250га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0024) на
вул.Вовчинецькій, 229 в с.Вовчинець для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови, від Саракун
Анастасії Віталіївни, Хомика Михайла Тадеушовича, за згодою , на
строк дії договору оренди землі.
8. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Товариству з
обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТ-ІНВЕСТБУД»,
площею 0,0344га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0072) на

вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови, від
Приватного Вищого Навчального Закладу «Галицька академія»,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Каспер-Адванс», за
згодою , на строк дії договору оренди землі.
9. Звільнити від сплати земельного податку у 2019 році в розмірі 100%
комунальне підприємство «Муніципальний фізкультурнооздоровчий центр», що розташоване на вул.В.Симоненка, 13 в
с.Вовчинець.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 18-14/2018
від 20.12.2018р.

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

про заяви та
звернення громадян
Розглянувши заяви та звернення громадян з різних питань, керуючись
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесій «про передачу громадянам у
власність та надання в користування земельних ділянок», що
розташовані в с.Вовчинець та викласти в новій редакції, 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. Звернення гр. Витвицької Світлани Михайлівни про погодження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд , яка розташована в с.Вовчинець в урочищі
«ГОРА» без підпису суміжного землекористувача Грабко О.В –
відкласти до вияснення.
4.1. Комісії з питань земельних відносин обстежити дане питання
та винести рішення на чергове засідання сесії.

5. Рішення 10-ї сесії від 19.04.2017року «про передачу у власність та
надання в користування земельних ділянко громадянам» , що
стосується Вихованця Ігоря Петровича скасувати.
6. Заяву Білінської Христини Ігорівни про виділення земельної
ділянки під ОСГ в урочищі « ГОРА»- прийняти до відома.
6.1. За рекомендацією комісії з земельних питань, за згодою
представника заявниці прийнято рішення: «дати дозвіл
Білінській Христині Ігорівні на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва житлового будинку, господарських будівель та
споруд в урочищі «ГОРА»
7. Звернення Турчина Романа Михайловича про надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства на вул.Героїв
УПА, ор.площею 0,0463га – відкласти.
8. Колективне звернення жителів вул.Живописної в с.Вовчинець «про
відведення дороги у відповідності до Генерального плану»- взяти до
відома.
8.1. Рекомендувати заявникам розробити проект ДПТ (детального
плану території) вказаної території.
9. У зверненні Королевич Оксани Степанівни про долучення
земельної ділянки ор.площею 0, 0208га до присадибної земельної
ділянки по вул.Мельника, 24 –відмовити, в зв’язку з
невідповідністю до Генерального плану с.Вовчинець.
Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення сільської ради
№ 18-14/2018
від 20.12.2018р.
Внести зміни до рішення сесій «про передачу громадянам у
власність та надання в користування земельних ділянок», що розташовані в
с.Вовчинець та викласти в новій редакції, згідно списку:
1. Рішення 34-ї сесії від 22.09.2015 року, що стосується Юрчишина
Тараса Богдановича викласти в редакції: «Дати дозвіл Хавдій
Ірині Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,20га для
ведення особистого селянського господарства , що розташована в
с.Вовчинець в урочищі «ГОРА»;
2. Рішення 34-ї сесії від 22.09.2015 року, що стосується Гаврилюка
Романа Ярославовича викласти в редакції: «Дати дозвіл
Гаврилюк Христині Романівні на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0945га
для ведення особистого селянського господарства , що
розташована в с.Вовчинець в урочищі «ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення сільської ради
№ 18-14/2018
від 20.12.2018р.
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. Гаврилюка Романа Ярославовича , площею 0,0945га в урочищі
«ГОРА»;
2. Шиндак Ольги Василівни,ор.площею 0,15га в урочищі «ГОРА»;
3. Марків Анни Мартинівни, ор.площею 0,08га в урочищі «ГОРА»;
4. Долішньої Марії Іллівни,ор.площею 0,07га на вул.С.Бандери ; Ж/Б
5. Храбатин Наталії Михайлівни, ор.площею 0,18га в урочищі
«ГОРА»;
6. Хлібкевича Івана Васильовича, ор.площею 0,13га в урочищі
«ГОРА» ;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення сільської ради
№ 18-14/2018
від 20.12.2018р.
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. Гаврилюк Христиною Романівною, ор.площею 0, 0945га в урочищі
«ГОРА»; ОСГ
2. Григорук Надією Іванівною, ор.площею 0,15га в урочищі
«ГОРА»;ОСГ
3. Марків Іваном Миколайовичем, ор.площею 0,08га в урочищі
«ГОРА»;ОСГ
4. Смеречанською Ганною Павлівною, ор.площею 007га на
вул.С.Бандери; Ж/Б
5. Вйонзиком Ігорем Ярославовичем, ор.площею 0,18га в урочищі
«ГОРА»;
6. Хлібкевич Марією Іванівною, ор.площею 0,13га в урочищі «ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.

18-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
в и р і ш и л а:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд ,які розташовані 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 громадянам , згідно Додатку 2;
3. Затвердити технічну документацію по встановленню меж земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд , що розташована в с.Вовчинець та
передати у власність громадянам, згідно Додатку 3;
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється із земель для ведення
садівництва для ведення особистого селянського господарства в землі

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд , яка розташована в с.Вовчинець , громадянам
згідно Додатку 4;
5. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд , що розташована в
с.Вовчинець громадянам, згідно Додатку 5;
6. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,
що розташована в с. Вовчинець громадянам, згідно Додатку 6;
7. Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд , яка розташована в с.Вовчинець без підпису
суміжних землекористувачів громадянам, згідно Додатку 7;

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд ,які розташовані в с.Вовчинець та передати у власність
громадянам,згідно списку:
1. Площею 0,0703га на вул.С.Бандери ,41
Гергелюк Христині Ігорівні
Кадастровий номер: 2610190501:09:002:0430;
2. Площею 0,0700га на вул.С.Бандери, 47
Клюбі Світлані Миколаївні
Кадастровий номер : 2610190501:09:002:0431;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в
с.Вовчинець та передати громадянам ,згідно списку:
1. Площею 0,0486га на вул.Живописній
Мокляку Богдану Михайловичу
Кадастровий номер: 2610190501:09:001:0460;
2. Площею 0,0941га в урочищі «ГОРА»
Храбатин Олені Олексіївні
Кадастровий номер :2610190501:10:005:0010;
3. Площею 0,0766га в урочищі «ГОРА»
Теніхіній Іванні Ярославівні
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0088;
4. Площею 0,1775га на вул.Лісовій
Іванців Олександрі Ярославівні
Кадастровий номер :2610190501:10:002:0237;
5. Площею 0,1000га в урочищі «ГОРА»
Войцеховській Наталії Ярославівні
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0073;
6. Площею 0,0975га в урочищі «ГОРА»
Місюк Оксані Василівні
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0075;
7. Площею 0,0948га в урочищі «ГОРА»
Вітовській Галині Ярославівні
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0074;
8. Площею 0,1000 га в урочищі «ГОРА»
Кунцяк Жанні Володимирівні
Кадастровий номер: 2610190501:0:004:0072;
9. Площею 0,1305га в урочищі «ГОРА»
Яцишин Ганні Михайлівні
Кадастровий номер : 2610190501:10:003:0019;
10. Площею 0,1961га в урочищі «ГОРА»
Воскобойніковій Раїсі Михайлівні
Кадастровий номер :2610190501:10:001:0011;
11. Площею 0,0798га в урочищі «ГОРА»
Костюку Василю Володимировичу
Кадастровий номер :2610190501:10:004:0076;
12. Площею 0,0997га в урочищі «ГОРА»
Андріїву Петру Васильовичу
Кадастровий номер :2610190501:106004:0070;
13. Площею 0,1955га в урочищі «ГОРА»

Червінській Олександрі Михайлівні
Кадастровий номер :2610190501:10:001:0010;
14. Площею 0,0957га в урочищі «ГОРА»
Галько Світлані Михайлівні
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0071;
15. Площею 0,6445га в урочищі «ГОРА»
Левенцю Володимиру Михайловичу
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0079;
16. Площею 1,6495га в урочищі «ГОРА»
Худицькій Євгенії Михайлівні;
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0087;
17. Площею 1,5541га в урочищі «ГОРА»
Андрусів Ользі Олександрівні
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0086;
18. Площею 1,7038га в урочищі «ГОРА»
Ящишину Олегу Михайловичу
Кадастровий номер :2610190501:10:004:0078;
19. Площею 1,6763 га в урочищі «ГОРА»
Шереметі Марії Володимирівні
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0077;
20. Площею 1,6065га в урочищі «ГОРА»
Човганюку Володимиру Васильовичу
Кадастровий номер :2610190501:10:004:0082;
21. Площею 1,7685га в урочищі «ГОРА»
Орчик Олені Анатоліївні
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0080;
22. Площею 1,7135га в урочищі «ГОРА»
Орчик Ользі Іванівні
Кадастровий номер :2610190501:10:004:0081;
23. Площею 1,7039га в урочищі «ГОРА»
Вульчину Дмитру Романовичу
Кадастровий номер :2610190501:10:004:0084;
24. Площею 1,7500га в урочищі «ГОРА»
Паркулабу Миколі Михайловичу
Кадастровий номер :2610190501:10:004:0085;
25. Площею 1,6734га в урочищі «ГОРА»
Амброзяк Ользі Володимирівні
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0083;
26. Площею 0,1458га (кадастровий номер:2610190501: 10:002:0238) та
площею 0,0446га (кадастровий номер : 2610190501:10:002:0220)
на вул.Лісовій, Устинській Марії Григорівні;
27. Площею 0,0905га в урочищі «ГОРА»
Гайдей Людмилі Сергіївні
Кадастровий номер :2610190501:10:001:0012;
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Затвердити технічну документацію по встановленню меж
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд , що розташована в
с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,2496 га на провул.Підлузькому, 5 та передати у
власність Дуб’яку Миколі Івановичу
Кадастровий номер:2610190501:09:002:0429;
2. Площею 0,1297га на вул.Вовчинецькій, 65 та передати у
власність Новицькому Василю Петровичу
Кадастровий номер : 2610190501:10:002:0239;
3. Площею 0,1421га на вул.Бугая, 53 та передати у спільну
сумісну власність Каширець Олесі Володимирівні, Шімуніч
Вікторії Володимирівні, Пташнику Ігорю Володимировичу
Кадастровий номер:2610190501:09:005:0524;
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється із земель для ведення садівництва, для
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , яка
розташована в с.Вовчинець , громадянам згідно списку:
1. Площею 0,1378га (кадастровий номер 2610190501:09:002:0427), із
земель для ОСГ в землі для Ж/Б на провул.Пілузькому, 11
Саприці Валентині Богданівні;
2. Площею 0,0343га (кадастровий номер 2610190501:09:006:0384),із
земель для садівництва в землі для Ж/Б в садівницькому товаристві
«Каскад» , Сеніву Миколі Мирославовичу;
3. Площею 0,0550га (кадастровий номер 2610190501:09:006:0372) із
земель для садівництва в землі для Ж/Б в садівницькому товаристві
«Каскад», Козубашу Івану Васильовичу;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд , що розташована в с.Вовчинець громадянам , згідно списку:

1. Смеречанській Ганні Павлівні, ор. площею 0,07га на
вул.С.Бандери ,49 ;
2. Кухтею Миколі Володимировичу, ор.площею 0,05га на
вул.Приозерній;
3. Бесклубому Павлу Васильовичу, ор.площею 0,07га на
вул.С.Бандери , 70;
4. Хлібкевич Людмилі Василівні ор.площею 0,07га на
вул.С.Бандери, 45;
5. Павлюку Петру Васильовичу, ор.площею 0,0530га на
вул.С.Бандери, 53;
6. Веретку Володимиру Тарасовичу, ор.площею 0,0889га на
вул.Героїв УПА, 63;
7. Сороці Віталію Анатолійовичу, ор.площею 0,05га на
вул.Приозерній;
8. Рибачку Ігорю Ігоровичу , ор.площею 0,0956га на
вул.Пшеничній, 24;
9. Коцаб’юку Роману Михайловичу, ор.площею 0,0879га на
вул.Джерельній,34;
10. Луценко Марії Миколаївні, ор.площею 0,10га на
вул. Джерельній, 36;
11. Клюфінському Ярославу Іллічу, ор.площею 0,0820га на
вул.Р.Юрчишина, 23;
12. Венгринюк Марії Миколаївні, ор.площею 0,0527га на
провул.С.Бандери,14;
13. Долішній Христині Василівні, ор.площею 0,0690га на
провул.С.Бандери, 4;
14. Бойко Світлані Ігорівні, ор.площею 0,0704га на вул.С.Бандери ,72;
15. Назару Сергію Михайловичу, ор.площею 0,07га на
вул.С.Бандери, 51;
16. Витвицькій Надії Остапівні, ор.площею 0,0690га на
вул.С.Бандери, 55;
17. Храбатин Ользі Іванівні, ор.площею 0,0802га на
вул.С.Бандери, 57;
18. Білінській Оксані Михайлівні, ор.площею 0,0611га на
провул.С.Бандери,2 ;
19. Прегон Ользі Іванівні, ор.площею 0,0752га на провул.С.Бандери,8;
20. Рудяку Ярославу Васильовичу, ор.площею 0,0866 га на
вул.Джерельній, 38;

21. Сусаніну Олегу Олександровичу, ор.площею 0,0393га на
вул.Героїв УПА;
22. Крищуку Степану Володимировичу, ор.площею 0,0168га на
вул.Лісовій;
23. Білінській Христині Ігорівні , ор.площею 0,0820га на
вул.Р.Юрчишина, 25 в с.Вовчинець;
24. Вихованцю Ігорю Петровичу ,ор.площею 0,0731га на
провул.С. Бандери ,6;
25. Кваснюку Михайлу Івановичу, ор.площею 0,08га на вул.Східній;
26. Рудому Володимиру Івановичу, ор.площею 0,08га в с .Вовчинець;
27. Кубчаку Петру Адамовичу, ор.площею 0,08га на вул.Східній;
28. Голинській Оксані Михайлівні, ор.площею 0,0750га на
вул.Пшеничній, 13 в с.Вовчинець;
29. Горальчуку Василю Васильовичу, ор.площею 0,0620га на
провул.С. Бандери ,12;
30. Зайцю Володимиру Володимировичу, ор.площею 0,0683га на
вул.Героїв УПА, 61;
31. Цимбалюку Володимиру Богдановичу, ор.площею 0,0793га на
вул.Пшеничній, 5 в с. Вовчинець;
32. Родчуку Дмитру Івановичу, ор.площею 0,0786га на
вул.Пшеничній, 3 в с.Вовчинець;
33. Климу Остапу Романовичу, ор.площею 0,0819 га на
вул.Пшеничній, 18 в с.Вовчинець;
34. Ботюк Уляні Вікторівні, ор.площею 0,0755га на
вул.Пшеничній, 15
в с.Вовчинець;
35. Витвицькому Володимиру Васильовичу, ор.площею 0,0817 га на
вул.Журавлиній, 1;
36. Гальку Андрію Остаповичу, ор.площею 0,0766га на
вул.Пшеничній, 9 в с.Вовчинець;
37. Петруку Володимиру Володимировичу 0,0682 га на
вул. Пшеничній, 11 в с.Вовчинець;
38. Хижевському Станіславу Ярославовичу 0,0920га на
вул.Зоряній, 2 в с.Вовчинець;
39. Худі Олегу Ігоровичу, ор.площею 0,0895га на вул. Колодіївській, 2
в с.Вовчинець;
40. Чобанюк Тетяні Володимирівні, ор.площею 0,0793га на
вул.Пшеничній, 7 в с.Вовчинець;
41. Місюку Ігорю Ярославовичу, ор.площею 0,1043га на
вул.Колодіївській , 4 в с.Вовчинець;
42. Селіванову Михайлу Михайловичу, ор.площею 0,0820га на
вул. Джерельній, 28 в с.Вовчинець;
43. Єнушевському Олександру Вікторовичу, ор.площею 0,0776га на
вул.Зоряній, 4 в с.Вовчинець;
44. Рослову Юрію Валерійовичу, ор.площею 0, 0612га на
вул.Зоряній, 6 в с.Вовчинець;
Секретар сільської ради
Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,
що розташована в с. Вовчинець громадянам, згідно списку:
1. Дубині Анні Василівні, ор.площею 0,10га в урочищі «ГОРА»;
2. Хавдій Ірині Тарасівні, ор.площею 0,20га в урочищі «ГОРА»;
3.Хлібкевич Марії Іванівні, ор.площею 0,23га в урочищі «ГОРА»;
4.Вйонзик Ігорю Ярославовичу, ор.площею 0,18га в урочищі
«ГОРА»;
5. Гаврилюк Христині Романівні, ор.площею 0,0945га в урочищі
«ГОРА»;
6. Григорук Надії Іванівні, ор.площею 0,15 га в урочищі «ГОРА»;
7. Марківу Івану Миколайовичу, ор.площею 0,08га в урочищі
«ГОРА»;
8. Дубині Володимиру Івановичу, ор.площею 0,10га в урочищі
«ГОРА»;
9. Борисюку Зіновію Олексійовичу, ор.площею 0, 18га на
вул. Вовчинецькій, 29;
10. Борисюку Роману Зіновійовичу,ор.площею 0,10га в урочищі
«ГОРА»;
11. Богак Оксані Михайлівні, ор.площею 0,06га на вул.Береговій;
12. Гайдайчуку Олегу Васильовичу, ор.площею 0,06га в урочищі
«ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до рішення сільської ради
№ 18-15/2018
від 20.12.2018р.
Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд , яка розташована в с.Вовчинець без підпису суміжних
землекористувачів громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,0829га на вул.Джерельній,1 гр.Сташків Надії
Мирославівні, без підпису гр.Дземан М.Я.,гр. Гринчак С.М;
2. Площею 0,1000га в урочищі «ГОРА» ,гр.Павулі Василю Петровичу,
без підпису гр.Варуша І.І.;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

