Засідання
одинадцятої сесії
Ворохтянської
селищної ради
Яремчанської міської
ради ІваноФранківської області
від 23 лютого
2017 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р. №113 - 11/2017
смт. Ворохта
Про внесення змін до положення
«Про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
на території смт. Ворохта»
Керуючись п.24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.10, ст.12, ст.265, ст. 266 Податкового кодексу України зі змінами та
доповненнями, селищна рада
вирішила:
1.
внести зміни до положення «Про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території смт. Ворохта» затверджене рішенням
Ворохтянської селищної ради від 21 січня 2015 р. №346- 29/2015, а саме:
підпункт 5.2. доповнити підпунктом «е» такого змісту:
е) які використовують у виробничій діяльності (виробничі приміщення, цехи) –
0.1% .
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.)

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р.№ 114 – 11/2017
смт. Ворохта
Про внесення змін
у Програму забезпечення пожежної
безпеки на території смт. Ворохта на
2015-2017 роки
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши звернення Яремчанського міського відділу УДСНС в ІваноФранківській області від 09.02.2017р. №350/20-09, селищна рада
вирішила:
1.
Внести зміни у Програму забезпечення пожежної безпеки на території смт.
Ворохта на 2015-2017 роки, яка затверджена рішенням Ворохтянської селищної
ради від 03 липня 2015р. №402-34/2015, а саме п.п.3 додатку №1 «Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми» викласти у наступній
редакції:
№
п/
п

Найменування
заходів
програми

3.

-

Придбання
пожежної
мотопомпи

-

Придбання
освітлюваль
них ліхтарів

Виконавець

Виконавчий
Комітет
Ворохтянської
селищної ради

Термін
виконання

2017 р

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
Місцевий
бюджет

Обласний
бюджет

Інвестиційн
і кошти

12,0

-

-

Всього

Очікувані
результати

16,5
4,5

-

-

2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
селищної ради (С.Бойчук).

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р.№115 – 11/2017
смт. Ворохта
Про роботу
Ворохтянської міської лікарні
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши звернення головного лікаря Ворохтянської міської лікарні від
21.02.2017р., селищна рада
вирішила:
1. Доручити головному лікарю Ворохтянської міської лікарні (Хомин
О.Ю.) до 31.03.2017р. провести:
- оптимізацію чисельності працюючих Ворохтянської міської лікарні
згідно рекомендацій постійної комісії з питань бюджету (Зінов’єв І. М.);
- прийом на вакантні посади лікарів – терапевтів та лікаря - педіатра;
- контроль за дотриманням трудової дисципліни, внутрішнього
розпорядку, господарського забезпечення;
- опрацювати можливість придбання необхідного медичного обладнання
для потреб Ворохтянської міської лікарні.
2. Затвердити Програму розвитку Ворохтянської міської лікарні на 2017 р.
(додається)
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю. Галика.

Селищний голова

М. Йосипчук

Придбання нового електрокардіографа

3.

Придбання нового стерилізатора

4.

Закупівля туберкуліну для туб діагностики дітей

5.
6.

Організація та проведення флюорографічного обстеження
населення
Організація та проведення обстеження населення вузькими
спеціалістами (окуліст,хірург,невропатолог,уролог)

7.

Придбання матеріалу для перекриття та ремонту гаража

8.

Ремонт підвального приміщення

9.

Поточний ремонт фасаду приміщення лікарні
РАЗОМ

200 000

200 000

100 000

30000

20000

10000

15000

15000

20000

20000

50000

30000

20000

50000

30000

20000

50000

40000

10000

245000

50000

715000

200000

Головний лікар

220000

результатиОчікувані

500 000

інші джерела

місцевий
бюджет

2.

2017
р.
2017
р.
2017
р
2017
р.
2017
р.
2017
Р.
2017
р.
2017
р.
2017
Р.

обласний
бюджет

Придбання апарату УЗД –діагностики

державний
бюджет

1.

Орієнтовані обсяги фінансування. тис грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Всього

Найменування
заходу

виконанняТермін

№

Виконавець

Заходи програми розвитку
Ворохтянської міської лікарні на 2017р.

О.Хомин

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме демократичне скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року № 116 - 11/2017
смт. Ворохта
Про затвердження структури виконавчого комітету,
загальної чисельності апарату селищної ради
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії Ворохтянської селищної
ради з питань економіки, фінансів та бюджету та з метою приведення у відповідності
штатного розпису до норм чинного законодавства з врахуванням потреби, селищна рада
вирішила:
1.Затвердити наступну структуру та чисельність апарату селищної ради:
Посади:
селищний голова
заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого
комітету
секретар селищної ради
головний бухгалтер
бухгалтер
спеціаліст юрисконсульт
спеціаліст інженер-землевпорядник
діловод
касир
спеціаліст з питань економіки та фінансів
завідувач військово-облікового бюро
прибиральниця
реєстратор місця проживання фізичних осіб
спеціаліст з питань благоустрою та екології
Всього:

Кількість одиниць:
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
12,0

2. Селищному голові внести зміни до штатного розпису апарату виконавчого
комітету селищної ради та передбачити витрати на утримання селищної ради та апарату
відповідно до чинного законодавства і нормативних актів.
3.Вважати таким, що втратили чинність:
Пункт 1 Рішення Ворохтянської селищної ради Від 10 листопада 2015 року № 131/2015 «Про затвердження структури виконавчого комітету, загальної чисельності апарату
селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017р.№117 - 11/2017
смт. Ворохта
Про затвердження
Комплексної програми підтримки
учасників АТО та членів їх сімей - мешканців
смт. Ворохта на 2017 роки
Відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» , «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», керуючись пунктом 16 частини 1 ст. 43, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної
соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців смт. Ворохта на 2017 рік (надалі - Програма).
2. Головному бухгалтеру Ворохтянської селищної ради забезпечити виконання
програми протягом 2017 бюджетного фінансування у частині виплат грошових
допомог у відповідності до Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови Ю.Галика та на постійну комісію з питань економіки, фінансів та бюджету
(Зінов’єв І.М.).

Селищний голова

Йосипчук М.О.

Додаток
до рішення селищної ради
від 23.02.2017 року №117 - 11/2017
Комплексна програма підтримки
учасників АТО та членів їх сімей - мешканців смт. Ворохта на 2017 рік
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
до Комплексної програми підтримки
учасників АТО та членів їх сімей - мешканців смт. Ворохта на 2017 рік
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців смт. Ворохта на 2017 рік розроблена відповідно до Законів України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету
Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть чи
брали участь в антитерористичній операції на сході України, членів їхніх сімей, а
також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.
Метою Програми є охоплення всіх учасників антитерористичної операції,
членів їхніх сімей, а також сімей у випадку загибелі під час проведення АТО
соціальною підтримкою, надання комплексних соціальних послуг на місцевому
рівні, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з
сім’ями учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери
співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.
Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах
сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям
отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню
інших соціально-побутових питань.
При розрахунку потреби в коштах на 2017 рік необхідно врахувати те, що 22
учасника АТО та їхні сім’ї можуть звернутись за отриманням допомоги для
вирішення соціально-побутових питань. При цьому орієнтовна потреба у коштах
для забезпечення виплати одноразових грошових допомог на сьогодні складатиме
100 тис. грн.
Всього для реалізації заходів Програми видатки бюджету смт. Ворохта на 2017
рік складатимуть 100,0 тис. грн.

ПАСПОРТ
Комплексної програми підтримки
учасників АТО та членів їх сімей - мешканців смт. Ворохта на 2017 рік
1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Ворохтянської
селищної ради

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Ворохтянської
селищної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Ворохтянської
селищної ради

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Ворохтянської
селищної ради, Санаторій «Гірське
Повітря», Санаторій «Смерічка», ДП
«Ворохтянське ЛГ», КНПП, підприємці
смт. Ворохта.

5.

Термін реалізації Програми

2017 рік

6.

Кошти на реалізацію програми

Бюджет смт. Ворохта

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього:

100000,0 гривень (сто сорок чотири
тисячі гривень 0 копійок)

І. Загальні положення
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей - мешканців смт.
Ворохта на 2017 рік (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень
Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які
беруть участь в антитерористичній операції на сході України та членів їхніх сімей, а
також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.
ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма
Розроблення програми пов’язане із проведенням антитерористичної операції
(далі - АТО) на сході України та мобілізацією до Збройних Сил України жителів
смт. Ворохта. Необхідність забезпечення на місцевому рівні соціального захисту
учасників АТО та членів їхніх сімей, надання допомоги постраждалим, а також
сім’ям у випадку загибелі під час проведення АТО є виявом вдячності та шани
людям, що стали на захист нашої Батьківщини.
Надання допомог та пільг учасникам АТО, членам їхніх сімей, а також сім'ям,
у разі загибелі їх членів під час проведення АТО, передбачається на підставі
довідок, витягів з наказів та інших письмових документів, які підтверджують
безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції
в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів

проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою
виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення.
Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з
метою фінансової, соціальної, медико-психологічної підтримки учасників АТО,
членів їхніх сімей, а також сімей загиблих під час проведення АТО, сприяння
вирішенню їх соціально-побутових проблем.
Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення
фінансових ресурсів місцевого бюджету.
III. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО,
членів їхніх сімей та родин, у разі загибелі їх членів сім"ї під час проведення АТО,
підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення
ефективності взаємодії органу місцевого самоврядування у сфері підтримки
учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття,
підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.
Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО та членам їхніх
сімей, у тому числі у випадку загибелі учасників АТО, комплексних соціальних
послуг (таблиця 1).
Таблиця 1
Організаційні заходи з виконання Програми
№ з/п

Заходи

1.

Позачергове надання комплексу
безкоштовних юридичних, правових та
адміністративних послуг сім'ям
військовослужбовців, загиблих і
поранених учасників АТО.
Виявлення та облік членів сімей загиблих
учасників АТО, які потребують
поліпшення житлових умов, але не
перебувають на квартирному обліку.
Першочергове влаштування до
дошкільних навчальних закладів та
забезпечення в них безкоштовним
харчуванням дітей дошкільного віку,
батьки яких є учасниками АТО, або
призвані за мобілізацією.
Надання одноразової грошової допомоги:
- учасникам АТО або ж членам їхніх
сімей для вирішення соціальнопобутових питань у розмірі 3500 грн.;
- на лікування поранених учасників АТО
5 000 грн.;

2.

3.

4.

Відповідальний
виконавець
Виконавчий комітет
Ворохтянської селищної
ради
Виконавчий комітет
Ворохтянської селищної
ради
Виконавчий комітет
Ворохтянської селищної
ради

Виконавчий комітет
Ворохтянської селищної
ради

5.
6.

7.
8.

- сім’ям загиблих учасників АТО –
30 000 грн.;
Безкоштовне надання учасникам АТО
реабілітаційних послуг медичними
закладами селища
Першочергове надання учасникам АТО
та членам сімей загиблих, у разі
наявності, земельних ділянок для цілей
передбачених ст. 121 Земельного кодексу
України
Надання допомоги на поховання сім’ям
учасників АТО у разі їх загибелі

Санаторій «Гірське
Повітря», Санаторій
«Смерічка»
Ворохтянська селищна
рада

Виконавчий комітет
Ворохтянської селищної
ради
Забезпечення паливними дровами сімей
ДП «Ворохтянське ЛГ»,
учасників АТО по пільгових цінах та
КНПП, підприємці смт.
надання паливних дров у вигляді відходів Ворохта
деревообробки

IV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
смт. Ворохта, передбачених на 2017 рік (таблиця 2) та за рахунок благодійних
надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Таблиця 2
НЕОБХІДНА СУМА ВИДАТКІВ
бюджету смт. Ворохта на фінансування Комплексної програми підтримки
учасників АТО та членів їх сімей - мешканців смт. Ворохта на 2017 рік
№
1.

Всього:

Напрямки використання
Надання одноразової грошової допомоги учасникам
АТО або ж членам їхніх сімей для вирішення
соціально-побутових питань та у разі поранення чи
загибелі учасників АТО

Сума, тис. грн.
100,0

100,0

V. Очікувані результати
Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах
сімей учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові
соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціальнопобутових питань.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до
владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців,
патріотичного виховання молодого покоління.

Секретар ради

Я.Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017р.№ 118 - 11/2017
смт. Ворохта
Про внесення змін в пункт 2 рішення
Ворохтянської селищної ради від
30
травня 2012 р. № 148– 13/2012 Про
затвердження «Положення про надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі,
яка зобов'язалася поховати померлого.
Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р.
№ 99
«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого», відповідно до статті 13 Закону України «Про поховання та похоронну
справу», рішенням Ворохтянської селищної ради від 30 травня 2012 р. № 148–
13/2012 Про затвердження «Положення про надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого, селищна рада
вирішила:
1.Внести змін в пункт 2 рішення Ворохтянської селищної ради від 30 травня
2012 р. №148– 13/2012 Про затвердження «Положення про надання допомоги на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,
яка зобов'язалася поховати померлого виклавши його в наступній редакції:
«Затвердити суму допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого у розмірі
2500 грн.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю.Я.Галика.
Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017р.№119 - 11/2017
смт. Ворохта
Про зміни до бюджету
загального фонду.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши звернення гр. Павука Василя Миколайовича – жителя с. Микуличин,
вул. М.Грушевського,17 про виділення коштів на відновлення власного житлового
будинку, який постраждав від пожежі 24.01.2017 року, селищна рада:
вирішила:
1. Зменшити видатки по КПК0118010 КЕКВ 9000 в сумі 5000 грн.
2.Збільшити видатки по КПК 0113400 КЕКВ 2730 в сумі 5000 грн.
Виділити допомогу Павуку Василю Миколайовичу жителю с. Микуличин, вул.
М.Грушевського 171 на відновлення власного житлового будинку житловому, який
постраждав в наслідок пожежі 24.01.2017 року в сумі 5000 грн.
3Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Ворохтянської селищної ради С.Бойчук.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р. № 120 - 11/2017
Про вихід із членів
селянського господарства.

особистого

Керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
особисте селянське господарство», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Молдавчук Ірини
Володимирівни про виключення з членів особистого селянського господарства,
беручи до уваги те, що земельна ділянка для ведення особистого селянського
господарства, згідно державного акту перебуває у користуванні Холоднюк
Анастасії Василівни, селищна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл гр. Молдавчук Ірині Володимирівні на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,7077 га., яка знаходиться по вул. Г.Шевченка у смт.
Ворохта та згідно земельно-кадастрової книги
перебуває у користуванні
Холоднюк Анастасії Василівни.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
розгляду земельних питань екології та містобудування.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р. № 120 – 11/2017
смт. Ворохта
Про затвердження розпоряджень
селищного голови.
На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити розпорядження селищного голови, прийняті в
міжсесійний період:
з №1-р по №4-р.:
№1-р від 04.01.2017р.Про затвердження паспортів бюджетної
програми на 2017 рік.
№2-р від 10.02.2017р. Про виділення коштів для проведення
Ворохтянських ігор «Гуцулія»
№3-р від .11.2017р. Про виділення коштів із загального фонду
(Інженерно-консультативні послуги по проекту «Мережі вуличного
освітлення в смт. Ворохта по вул. Заводська».
№4-р від 17.02.2017р. Про скликання одинадцятої сесії.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 року №122-11/2017
смт. Ворохта
Про розгляд заяви, Мицко Т.Ю. про
надання земельних ділянок як
учасникам АТО.
Розглянувши заяву гр., Мицка Тараса Юрійовича учасника АТО,
керуючись ст, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
частиною 6 статті 118, а також статтями 121 і 122 Земельного кодексу України,
селищна рада.
вирішила:
1. У зв’язку з відсутністю на даний час вільних земель запасу на
території Ворохтянської селищної ради, прийняти на пільгову чергу гр., Мицка
Тараса Юрійовича учасника АТО для отримання земельних ділянок.
2. Про прийняте рішення селищної ради повідомити гр., Мицка Тараса
Юрійовича.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інженераземлевпорядника Блащука Н.В. та на голову земельної комісії Яворського Т.А.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р. № 123 – 11/2017
смт. Ворохта
Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки

Керуючись ст. 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,розглянувши звернення Савчук О.В. від 30.12.20116р. № 624/02-23,
селищна рада
вирішила:
1. Внести зміни до Попереднього Договору оренди земельної ділянки від
08.06.2001р., укладеного між Ворохтянською селищною радою та фізичною
особою-підприємцем Макійчуком Василем Андрійовичем у зв’язку з договором
дарування від 30.12.2016 р. приміщення у частині найменування орендаря: замість:
«фізична особа-підприємець Макійчук Василь Андрійович» читати: «фізична особа
Савчук Ольга Василівна», у зв’язку з договором дарування нежитлове приміщення
(магазин-ресторан з блокованим готелем та магазин-кафе) що розташований в смт
Ворохта вул. Д.Галицького,66 на земельній ділянці площею 0,1056 га (кадастровий
номер: 2611040300:20:006:0120).

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р. №124 -11/2017
смт. Ворохта
Про надання дозволу на розробку
детального плану території, затвердження
детального
планування
території,
затвердження
технічної
документації
із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації земельної ділянки, затвердження
акту встановлення меж земельних ділянок,
припинення терміну дії договору оренди
земельної
ділянки,
передачу
земельних
ділянок, внесення зміни у рішення сесії
Ворохтянської селищної ради, надання дозволу
на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
ст. 12, 20. 22 ч. 3, 81, 116, 118, 121, 186, 198 та п.1 та розділу Х Перехідних положень
Земельного кодексу України, ст.35 Закону України «Про землеустрій», розглянувши
звернення громадян Про надання дозволу на розробку
детального плану території, затвердження детального планування території,
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни конфігурації земельної ділянки,
затвердження акту встановлення меж земельних ділянок, припинення терміну дії
договору оренди земельної ділянки, передачу земельних ділянок, внесення зміни у
рішення сесії Ворохтянської селищної ради, надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення селищна рада.
вирішила:
1. Дозволити виконкому Ворохтянської селищної ради виготовлення
проекту детального планування території:
1.1. На земельну ділянку площею 0,0536 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Д.Галицького у смт. Ворохта Цюрак Тетяні Миколаївні.
1.2. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді
в особі Ворохтянської селищної ради,Яремчанської міської ради,ІваноФранківській області.

1.3. На земельну ділянку площею 0,2372 га для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул., Д.Галицького у смт.
Ворохта
Територіальній
громаді
в
особі
Ворохтянської
селищної
ради,Яремчанської міської ради,Івано-Франківській області.
2. Затвердити детальне планування території:
2.1. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0343 га. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Михайлик Лілії Григорівні жительці смт. Ворохта, вул. Д.Галицького 84.
2.2. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, по вул. Грушевського у смт. Ворохта
Дементьєвій Людмилі Олександрівні жительці смт. Ворохта, вул. Грушевського 17.
2.3. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, по вул. Івана-Франка у смт. Ворохта
Бодейчуку Василю Васильовичу жителю м. Чернівці, вул. Івасюка 6/13.
2.4. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0420 га. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, по вул. Грушевського у смт. Ворохта
Сказківу Юрію Петровичу жителю смт Ворохта, вул. Грушевського 3-а.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни конфігурації:
3.1. земельної ділянки площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул., Миру, у смт. Ворохта
Сапіжак Марії Іванівні, жительці м. Івано-Франківськ вул., Львівська,2/19.
3.2. земельної ділянки площею 0,0655 га, для ведення особистого селянського
господарства по вул., Миру, у смт. Ворохта Сапіжак Марії Іванівні, жительці м.
Івано-Франківськ вул., Львівська,2/19.
3.3. земельної ділянки площею 0,1243 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул., Д.Галицького, у смт.
Ворохта Данчака Ігоря Остаповича жителя м. Львів, вул. Гранична,13та Данчака
Василя Остаповича жителя м. Львів, вул. Личаківська 140.
3.4. земельної ділянки площею 0,1746 га, для ведення особистого селянського
господарства по вул., Д.Галицького, у смт. Ворохта Данчака Ігоря Остаповича
жителя м. Львів, вул. Гранична,13та Данчака Василя Остаповича жителя м. Львів,
вул. Личаківська 140.
3.5. земельної ділянки площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул., Довбуша, у смт.
Ворохта Мочерняка Юрія Юрійовича, жителя смт. Ворохта вул., Довбуша 18.
3.6. земельної ділянки площею 1,2259 га, для ведення особистого селянського
господарства по вул., Довбуша, у смт. Ворохта Мочерняка Юрія Юрійовича, жителя
смт. Ворохта вул., Довбуша 18.
3.7. земельної ділянки площею 0,4215 га, для ведення особистого селянського
господарства по вул., Довбуша, у смт. Ворохта Мочерняка Юрія Юрійовича, жителя
смт. Ворохта вул., Довбуша 18.
3.8. земельної ділянки площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул., Довбуша, у смт.
Ворохта Ілитчук Мирославі Юріївні, жителя смт. Ворохта вул., Довбуша 18-а.

3.9. земельної ділянки площею 0,1016 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул., Довбуша, у смт.
Ворохта Ілитчук Мирославі Юріївні, жителя смт. Ворохта вул., Довбуша 18-а.
3.10. земельної ділянки площею 0,1958 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Довбуша, у смт. Ворохта Ілитчук Мирославі
Юріївні, жителя смт. Ворохта вул., Довбуша 18-а.
3.11. земельної ділянки площею 0,4734 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Довбуша, у смт. Ворохта Ілитчук Мирославі
Юріївні, жителя смт. Ворохта вул., Довбуша 18-а.
3.12. земельної ділянки площею 1,3972 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Грушевського, у смт. Ворохта Ілитчук Іванні
Іванівні, жительці смт. Ворохта вул., Грушевського 4.
4. Затвердити акт встановлення межі:
4.1. від 20.02.2017 р. Сапіжак Марії Іванівні, жительці м. Івано-Франківськ
вул. Львівська, 2/19 на земельну ділянку площею 0,1500 га по
вул.
Миру в смт Ворохта.
5. Припинити термін дії договору оренди земельної ділянки:
5.1. від 08.12.2016 р. укладеного між Ворохтянською селищною радою та
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРИМ ТОВАРИСТОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» на земельну ділянку площею 0,1512 га.
(кадастровий номер:2611040300:20:003:0097) у зв’язку з продажем приміщення у
відповідності до договору купівлі-продажу.
6.Передача земельних ділянок:
6.1. Передати земельну ділянку площею 0,1512 га.(кадастровий
номер:2611040300:20:003:0097) для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови, вид використання земельної ділянки - для обслуговування
складського приміщення по вул. Д.Галицького смт Ворохта, Поповичу Роману
Васильовичу та передати дану земельну ділянку в оренду терміном на 5 (п’ять)
років.
7. Внести зміни у:
7.1.рішення сесії Ворохтянської селищної ради від 26 вересня 2012 р. №
180–15/2012, виклавши його в такій редакції: «дати дозвіл ПП Тимінському Юрію
Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з земель комунальної власності площею 0,0108 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі для реконструкції магазину гастроному в
торговий комплекс із вбудованим приміщенням комерційного призначення по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта.»
8. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення:
8.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0957 га.
для обслуговування будівлі Івано-Франківського обласного державного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді по вул. Д.Галицького, в смт Ворохта
Івано-Франківському обласному державному центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ вул. НечуяЛевицького,19.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р. № 125 – 11/2017
смт. Ворохта
Про перелік земель несільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу в 2017
році.

Керуючись Конституцією України, Земельним Кодексом України та
Бюджетним кодексом України, враховуючи клопотання фізичних та юридичних
осіб селищна рада
вирішила:
1. Про перелік земель
підлягають продажу в 2017 році

несільськогосподарського

призначення,

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М.Йосипчук

які

Додаток №1
до рішення сесії від 22 лютого 2017 р. №
125 – 11/2017

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що підлягають продажу в 2017 р.
№
п/п

Місце розташування
земельної ділянки

1

смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького

Назва землекористувача
Попович Роман
Васильович

Секретар селищної ради

Цільове призначення
Комерційне

Площа
Спосіб приватизації
земельної
ділянки (га)
0,1512
Шляхом викупу

Я.Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(одинадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 р.№ 126 – 11/2017
смт. Ворохта
Про використання
земельних ділянок
ПОГ НСБ «Україна»
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельного Кодексу України, розглянувши звернення громадської організації
«Відродження Ворохти» від 05.02.2017р та у зв’язку із зміною організаційноправової форми НСБ «Україна», селищна рада
вирішила:
1. Доручити виконавчому комітету Ворохтянської селищної ради:
- провести інвентаризацію земельних ділянок ПОГ НСБ «Україна»
- встановити використання земельних ділянок ПОГ НСБ «Україна» згідно
цільового призначення;
- опрацювати можливості повернення вільних земельних ділянок, які
перебувають у користуванні ПОГ НСБ «Україна» до земель запасу Ворохтянської
селищної ради з подальшим наданням їх у оренду.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
розгляду земельних питань екології та містобудування.

Селищний голова

М. Йосипчук

