ПРОТОКОЛ
загальних зборів жителів смт Ворохта
02.03.2014 р.

смт Ворохта

Розгляд питань:
1. Щодо звернення Ворохтянської селищної ради від імені громади до Яремчанської
міської ради про повернення у комунальну власність інтернат пришкільний, для
подальшого використання і переобладнання його у житловий будинок.
2. В зв’язку з несплатою за оренду землі та боргом, який накопичився, пропонується
забрати адміністративну будівлю Ворохтянського ЛК, для подальшого надання
квартир.
3. Ринок, який використовувався Лісовою Компанією, а за землю не сплачують,
повернути у землі комунальної власності, та надати дозвіл на використання
комунальному господарству для надання кращих послуг селищу.
4. Громадською толокою навести ідеальний порядок на кладовищі.
5. Зобов’язати Яремчанську міську раду негайно провести благоустрій на території
Ворохтянської ЗОШ (площадка перед школою).
6. Дати дозвіл на приватизацію земельних ділянок прибудинкових територій жителям
багатоквартирних будинків, які там проживають.
7. Звернутися до обласної ради, щодо будівництва водоканалу у селищі Ворохта згідно
виготовленого проекту.
8. Зобов’язати Ворохтянську селищну раду спільно з Яремчанською міською радою
виготовити проект очисних споруд у селищі.
9. Провести благоустрій кладовища селища Ворохти, для чого зобов’язати КНПП
провести вирубку дерев у термін один місяць згідно проекту який узгоджений з усіма
дозвільними службами.
10. Зобов’язати КНПП з коштів які збираються на контрольно-пропускному пункті
перераховувати 10% у бюджет Ворохтянської селищної ради на соціальний розвиток.
Контроль залишаємо за собою з числа активістів.
11. Зобов’язати керівника ВДЛГ та КНПП переглянути ціни на лісопродукцію, паливні
дрова для громади селища Ворохти.
12. Зобов’язати керівника КНПП проводити продаж лісопродукції, яка заготовлюється
на території селища Ворохти виключно жителям, які мають потребу у будівництві
житлових будинків, господарських споруд та паливних дров. Надлишки реалізувати
підприємцям селища Ворохти для подальшої переробки та забезпечення робочими
місцями жителів селища. У противному випадку, на протязі трьох днів нами буде
заблоковано вивіз лісу з селища.
13. Зобов’язати керівника Ворохтянського ДЛГ передбачити у бюджеті установи 10%
згідно законодавства використання природних ресурсів у фонд розвитку селища.
14. Зобов’язати керівника Ворохтянського ДЛК забезпечити вільний доступ для
придбання лісопродукції та паливних дров жителям та підприємцям селища
Ворохти. Контроль за виконанням даного доручення покласти на селищну раду.

15. Зобов’язати керівника КНПП дати доручення Говерлянському лісництву
безперешкодно та безоплатно пересуватися через КПП жителям селища Ворохти та
зняти обмеження у часі пересування.
16. Різне.
Присутні: - селищний голова Кермощук П.Д.
- секретар селищної ради Йосипчук М.О.
- працівники селищної ради та її структурних підрозділів, представники
громадський організацій, підприємств, установ, організацій та жителі смт
Ворохта, всього 174 чоловік.
Виступили: селищний голова Кермощук П.Д., який насамперед проінформував
присутніх щодо виділення земельної ділянки Проданюк Н.В., пояснивши про те, що у 2008 р.
стихією було пошкоджено комунальні житлові будинки, у т.ч. будинок по вул. Д.Галицького,
який за відповідними висновками всіх служб та експертів визнаний непридатним для
проживання і таким який не підлягає відновленню і ремонту. Жителі цього будинку були
виселені і їм було надано інше житло.
Будинок становить загрозу руйнування і його необхідно демонтувати. Селищне
комунальне підприємство не має коштів (18 тис грн) на демонтаж, знесення даного будинку
та благоустрій прибудинкової території.
Виконком пропонував бажаючим провести дані роботи і отримати відповідну
земельну ділянку для забудови та благоустрою. На цю пропозицію відгукнулась жителька
смт Ворохта Проданюк Н.В., яка зобов’язалась за власний кошт демонтувати, знести даний
будинок та провести благоустрій прибудинкової території, матеріали від демонтажу передати
селищному комунальному підприємству, яке їх реалізує, а кошти витратить на благоустрій
селища.
Заяву Проданюк Н.В. попередньо було розглянуто на земельній комісії, яка надала
позитивний висновок і на сесії селищної ради, після обговорення, у відповідності до вимог
чинного законодавства, було надано земельну ділянку для будівництва та обслуговування
будівлі.
Чому такий резонанс у деяких членів громади викликала ця справа, незрозуміло. Якщо
відповідними органами буде виявлено порушення при наданні даної земельної ділянки, то
вона буде повернена.
Далі селищний олова оголосив список питань, які виносяться на обговорення громади
ініційованих ініціативною групою активістів громади.
Після обговорення було вирішено одноголосно:
1. Зобов’язати Ворохтянську селищну раду звернутися від імені громади до
Яремчанської міської ради про повернення у комунальну власність інтернат
пришкільний, для подальшого використання і переобладнання його у житловий
будинок для подальшого надання квартир жителям згідно квартирної черги.
2. В зв’язку з несплатою за оренду землі та боргом, який накопичився, пропонується
забрати адміністративну будівлю Ворохтянського ЛК, для подальшого надання
квартир.
3. Ринок, який використовувався Лісовою Компанією, а за землю не сплачують,
повернути у землі комунальної власності, та надати дозвіл на використання
комунальному господарству для надання кращих послуг селищу.
4. Громадською толокою навести ідеальний порядок на кладовищі.
5. Зобов’язати Яремчанську міську раду негайно провести благоустрій на території
Ворохтянської ЗОШ (площадка перед школою).

6. Дати дозвіл на приватизацію земельних ділянок прибудинкових територій жителям
багатоквартирних будинків, які там проживають.
7. Звернутися до обласної ради, щодо будівництва водоканалу у селищі Ворохта згідно
виготовленого проекту.
8. Зобов’язати Ворохтянську селищну раду спільно з Яремчанською міською радою
виготовити проект очисних споруд у селищі.
9. Провести благоустрій кладовища селища Ворохти, для чого зобов’язати КНПП
провести вирубку дерев у термін один місяць згідно проекту який узгоджений з усіма
дозвільними службами.
10. Зобов’язати КНПП з коштів які збираються на контрольно-пропускному пункті
перераховувати 10% у бюджет Ворохтянської селищної ради на соціальний розвиток.
Контроль залишаємо за собою з числа активістів.
11. Зобов’язати керівника ВДЛГ та КНПП переглянути ціни на лісопродукцію, паливні
дрова для громади селища Ворохти.
12. Зобов’язати керівника КНПП проводити продаж лісопродукції, яка заготовлюється
на території селища Ворохти виключно жителям, які мають потребу у будівництві
житлових будинків, господарських споруд та паливних дров. Надлишки реалізувати
підприємцям селища Ворохти для подальшої переробки та забезпечення робочими
місцями жителів селища. У противному випадку, на протязі трьох днів нами буде
заблоковано вивіз лісу з селища.
13. Зобов’язати керівника Ворохтянського ДЛГ передбачити у бюджеті установи 10%
згідно законодавства використання природних ресурсів у фонд розвитку селища.
14. Зобов’язати керівника Ворохтянського ДЛК забезпечити вільний доступ для
придбання лісопродукції та паливних дров жителям та підприємцям селища
Ворохти. Контроль за виконанням даного доручення покласти на селищну раду.
15. Зобов’язати керівника КНПП дати доручення Говерлянському лісництву
безперешкодно та безоплатно пересуватися через КПП жителям селища Ворохти та
зняти обмеження у часі пересування.
16. Заслухавши пропозицію жителів селища Гриньківа Ю.Л. та Матійчука Ю.Д. про
майбутній розвиток центральної частини селища та обговоривши дане питання, було
вирішено оголосити мораторій щодо приватизації прибудинкових територій у
центральній частині селища.
Після чого селищний олова відповів на численні питання жителів селища та обговорив
проблеми ремонту доріг, благоустрою та соціально-економічного розвитку селища.

Головуючий

П.Д. Кермощук

Секретар

М.О. Йосипчук

