Засідання другої сесії
Ворохтянської
селищної ради
Яремчанської
міської ради ІваноФранківської області
від 24 грудня
2016 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія )
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. №18-2/2015
смт. Ворохта
Про селищний бюджет на 2016 рік.
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” та статтею 77 Бюджетного Кодексу України, селищна рада
вирішила:
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік у
сумі 6652.2 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 4417.2 тис.
гривень, спеціального фонду бюджету – 2235,0 тис. гривень, у тому числі
бюджету розвитку – 2000,0 тис. гривень (додаток 1).
1.1. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на
2016 рік належать( визначені ст. 69, 691, Бюджетного кодексу України):
плата за землю в частині, що належить селищному бюджету;
- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, що зараховується
до бюджету;
податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності селища;
місцеві податки та збори, що зараховуються до селищного бюджету;
збори за спеціальне використання природних ресурсів;
державне мито;
інші субвенції;
інші надходження;
1.2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
селищного бюджету на 2016 рік є:
надходження до бюджету розвитку селищного бюджету (визначені у
частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України):
кошти від продажу землі територіальної громади селища;
власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів селищного бюджету;
25 відсотків екологічного податку.
Кошти спеціального фонду селищного бюджету витрачаються на заходи,
передбачені законодавством, якщо інше не визначено цим рішенням. При цьому,
власні надходження бюджетних установ і організацій підлягають зарахуванню на
спеціальні бюджетні рахунки у повному обсязі без їх попереднього
оподаткування та розподіляються згідно із затвердженими кошторисами із
спрямуванням на видатки, пов’язані з організацією надання ними послуг,
реалізацією продукції і виконанням робіт та іншими заходами з їх утримання,
відповідно до нормативно-правових актів з цих питань.

2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік у
сумі 6652.2 тис. гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 4417.2 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету 2235.0
тис. гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою
бюджету.
3. Установити розмір резервного фонду селищного бюджету на 2016 рік в
сумі 44.2 тис. гривень. Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно
до статті 24 Бюджетного кодексу України приймаються виконавчим комітетом
селищної ради.
4. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду
селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
5. У процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках,
селищний голова здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в
розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних
призначень окремо по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету.
Перерозподіл бюджетних призначень між функціями у межах загального
обсягу головного розпорядника коштів селищного бюджету, збільшення
бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних
призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному
фондах здійснюються за розпорядженням селищного голови.
6. Дати дозвіл виконавчому комітету селищної ради:
- на отримання відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України на
2016 рік”:
а) короткотермінових позичок в головному управлінні Державного
казначейства України в області для покриття тимчасових касових розривів, що
можуть виникати під час виконання загального фонду селищного бюджету, в
частині фінансування захищених статей його видатків;
- згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України здійснювати
на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного
періоду.
7. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи
видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у відповідних кошторисах.
8. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в
повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну
енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання

енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з
обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у
рішенні про бюджет на 2016 рік.
9. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016
рік» передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на
конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду
бюджетним установам, музеям; підприємствам і громадським організаціям у
сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх
членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським
організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та
центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та
громадським організаціям інвалідів, яким визначена доцільність надання
державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Пенсійному фонду України та його
органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження;
вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової
продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш
як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань
рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення
проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
10. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» у 2016 році продаж об’єктів незавершеного будівництва, визначених
Законом України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного
будівництва», здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою,
на якій розташовано такий об’єкт. Кошти від продажу цих об’єктів
спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.
Кошти від продажу об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають
у комунальній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт,
спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.
11. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України.
При цьому в окремих випадках дозволити селищному голові вносити зміни
у бюджетні призначення головних розпорядників коштів селищного бюджету, які
визначені їм згідно додатку №3 до цього рішення і здійснювати розподіл вільних
залишків бюджетних коштів на початок року по загальному та спеціальному
фондах.
Дати дозвіл селищному голові здійснювати пооб’єктний перерозподіл
бюджету розвитку селищного бюджету, а також розподіл понадпланових
надходжень до спеціального та загального фондів селищного бюджету.
12. Здійснити перегляд показників селищного бюджету за результатами
його виконання у 2016 році.
13. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету (І.Зінов’єва ).
Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 року №19-2/2015
смт. Ворохта
Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку селища
Ворохта на 2016 рік.
У відповідності до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), враховуючи
висновки та пропозиції постійних комісій, розглянувши звернення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка», селища рада
вирішила:
1. Затвердити «Програму соціально-економічного та культурного розвитку
селища на 2016 рік» (додається).
2. Керівникам підприємств, установ та організацій селища, виконкому
селищної ради забезпечити стабільну роботу підприємств, створити сприятливі
умови для розвитку підприємництва, взяти під особистий контроль стан виплати
заробітної плати та пенсій, збільшення доходів до бюджету, розрахунків за
спожиті енергоносії та безумовне виконання заходів щодо реалізації "Програми
соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2016 рік".
3. Постійним комісіям селищної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації основних положень Програми соціально економічного і культурного розвитку селища Ворохта на 2016 рік, з питань, що
належать до їх компетенції.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М. Йосипчук
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Капітальний ремонт доріг місцевого значення
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Придбання автомобіля - сміттєвоза
Придбання меблів для ДНЗ «Лісова казка»
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Придбання дитячого майданчика для ДНЗ «Лісова казка»
Капітальний ремонт приміщень другого та третього поверхів
будинку культури
Будівництво модульної котельні для опалення приміщень ДНЗ
«Лісова казка»
Будівництво очисних споруд пульмонологічного відділення
обласного кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)по вул.
Височана 37
Будівництво очисних споруд дорослого відділення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації) по вул.
Д.Галицького, 65 а
Будівництво очисних споруд дитячого відділення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації) по вул.
Д.Галицького, 65 б
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі
пульмонологічного відділення обласного кістковотуберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації) по вул. Височана 37
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі дитячого
відділення обласного кістково-туберкульозного санаторію
«Смерічка» (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації) по вул. Д.Галицького 65 б
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі дорослого
відділення обласного кістково-туберкульозного санаторію
«Смерічка» (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації) по вул. Д.Галицького 65 а
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
впровадження технологій, що забезпечують зменшення рівня
забруднення атмосферного повітря в приміщеннях обласного
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кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації)
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Секретар селищної ради
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-

7313,19

2600,0

-

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 року №20
-2/2015
смт. Ворохта
Про виконання судового рішення
відносно Понора П.М.
У відповідності до постанови Яремчанського міського суду від
01.10.2015 р., згідно якої скасовано рішення Ворохтянської селищної ради від
31.10.2014 р. № 329 та зобов’язано Ворохтянську селищну раду на черговій
сесії розглянути заяву Понора Петра Михайловича про приватизацію
земельної ділянки площею 1,4072 га для ведення особистого селянського
господарства в урочищі «Кітелівка», та враховуючи лист відділу
Держземагенства у Верховинському районі від 27.08.2014 р. № 011/1486, у
якому повідомляється, що згідно індексно-кадастрових карт, урочище
Кітелівка, знаходиться на території населеного пункту села Крипопілля
Верховинського району, та беручи до уваги, що згідно статистичної звітності
форми 6-зем та згідно Генерального плану селища Ворохта, землі урочища
«Кітелівка» не знаходяться на території селища Ворохта та керуючись ст. 26,
33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада,
вирішила:
1. Скасувати рішення Ворохтянської селищної ради від 31.10.2014 р. №
329 та прийняти нове рішення наступного змісту:
У зв’язку з тим, що земельна ділянка площею 1,4072 га для ведення
особистого селянського господарства в урочищі «Кітелівка», яку має намір
приватизувати гр. Понор Петро Михайлович, знаходиться на території
населеного пункту села Кривопілля Верховинського району, за межами
населеного пункту селища Ворохта, не надавати дозволу Понору Петру
Михайловичу на приватизацію земельної ділянки площею 1,4072 га для
ведення особистого селянського господарства в урочищі «Кітелівка» та
рекомендувати йому звернутись з даного питання до Кривопільської сільської
ради Верховинського району.

2. Звернутись до Івано-Франківської обласної ради Верховинської
районної ради, Яремчанської міської ради з проханням затвердити проекти
встановлення меж Верховинського району та Яремчанської міської ради і в
подальшому направити матеріали на затвердження до Верховної Ради
України.
3. Про прийняте рішення селищної ради повідомити Понора П.М. та
Яремчанський міський суд.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Галика Ю.Я. та інженера-землевпорядника Блащука Н.В.
Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. № 21-2/2015
«Про вихід із членів особистого
селянського господарства»
Керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
особисте селянське господарство», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Матійчука Василя
Івановича про виключення з членів особистого селянського господарства,
беручи до уваги те, що земельна ділянка для ведення особистого селянського
господарства, згідно державного акту перебуває у власності Матійчука І.М.,
селищна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл гр. Матійчуку Василю Івановичу на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,3714 га. та земельна ділянка площею 1,0860 га
для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться по вул.
Миру та по вул. Довбуша у смт. Ворохта та згідно державних актів
перебувають у власності Матійчука Івана Миколайовича.
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
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. № 22–2/2015
смт. Ворохта
«Про
надання
дозволу
на
відтермінування
платежів
пайового внеску на розвиток
інженерно-транспортної
та
соціальної інфраструктури смт.
Ворохта»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у відповідності
до Положення «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища
Ворохта» затвердженого рішенням Ворохтянської селищної ради від
29.03.2013р. №211-17/2013, розглянувши заяву гр. Щербини Ю.О., про
надання дозволу на відтермінування платежів пайового внеску на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженернотранспорної та соціальної інфраструктури смт. Ворохта, який виник у
результаті проведення реконструкції побутового корпусу під заклад
відпочинку та туризму за адресою: смт. Ворохта, вул. Д.Галицького 119/8, у
сумі 105663,88 грн. (сто п’ять тисяч шістсот шістдесят три гривні, 88
копійок).
2. Надати дозвіл Щербині Ю.О., яка зареєстрована за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, м-н 5й Зарічний, будинок 60, кв. 44
(паспорт АН 923043, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ ГУМВС
України у Дніпропетровській області 30.11.2010р., ІПН 3458808005) на
відтермінування платежів пайового внеску на розвиток інженернотранспорної та соціальної інфраструктури смт. Ворохта терміном на один рік
згідно графіку (додається).
3. Оплата пайового внеску на розвиток інженерно-транспорної та
соціальної інфраструктури смт. Ворохта здійснюється у порядку
передбаченому розділом 7 Положення «Про пайову участь замовників
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури селища Ворохта» затвердженого рішенням Ворохтянської
селищної ради від 29.03.2013р. №211-17/2013.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М.Йосипчук
Додаток
до рішення Ворохтянської селищної ради
від 24.12.2015р. № 22–2/2015

Графік погашення розстроченого платежу
пайового внеску на розвиток інженерно-транспорної та соціальної
інфраструктури смт. Ворохта Щербиною Ю.О.
№
1
2
3
4

Сума платежу, грн.
21132,8
21132,8
21132,8
21132,8

Секретар ради

Кінцева дата
погашення
платежу
31.03.2016р.
30.06.2016р.
30.09.2016р.
31.12.2016р.

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. № 23 – 2/2015
смт. Ворохта
«Про
надання
дозволу
на
реструктуризацію сплати шкоди
заподіяної
порушенням
законодавства
про
охорону
навколишнього
природного
середовища»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши звернення КНПП від 17.12.2015р. № 750 про погодження
договору на реструктуризацію сплати шкоди заподіяної порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, селищна
рада
вирішила:
5.
Надати дозвіл Карпатському національному природному парку на
розстрочку у сплаті шкоди заподіяної порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища у сумі 156903,0 (сто п’ятдесят шість
тисяч дев’ятсот три гривні 00 копійок) терміном на чотири роки, починаючи з
01.01.2016р. згідно графіку (додається).
6.
Карпатському національному природному парку забезпечити своєчасне
укладення
з
Ворохтянською
селищною
радою
Договору
про
реструктуризацію.
7.
Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М.Йосипчук

Додаток
до рішення Ворохтянської селищної ради
від 24.12.2015р. № 23 – 2/2015

Графік розстрочки у сплаті шкоди заподіяної порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища у сумі 156903,0 (сто
п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот три гривні 00 копійок)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сума платежу, грн.
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,44
9806,4

Секретар ради

Кінцева дата
погашення
платежу
31.03.2016р.
30.06.2016р.
30.09.2016р.
31.12.2016р.
31.03.2017р.
30.06.2017р.
30.09.2017р.
31.12.2017р.
31.03.2018р.
30.06.2018р.
30.09.2018р.
31.12.2018р.
31.03.2019р.
30.06.2019р.
30.09.2019р.
31.12.2019р.

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. № 24 - 2/2015
смт. Ворохта
Про надання дозволу на розробку
детального плану території,
надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення, внесення
зміни у рішення сесії Ворохтянської
селищної ради затвердження детального
планування території, , затвердження
проекту
землеустрою
щодо
зміни
цільового
призначення
земельної
ділянки, відкласти до наступної сесії
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, надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення, внесення зміни у рішення сесії
Ворохтянської селищної ради затвердження детального планування території,
, затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки, відкласти до наступної сесії селищна рада.
вирішила:
1. Дозволити виконкому Ворохтянської селищної ради
виготовлення проекту детального планування території:
1.1. На земельну ділянку площею 0,0707 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Войтул у смт. Ворохта Ілитчук Богдані Василівні.
1.2. На земельну ділянку площею 0,0238 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Хоткевича у смт. Ворохта Волосюк Оксані Дмитрівні.
1.3. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Руднєва у смт. Ворохта Мочерняк Богдані Ярославівні.

1.4. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Руднєва у смт. Ворохта Мочерняк Ярославі Ярославівні.
1.5. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Руднєва у смт. Ворохта Олесів Тетяні Романівні.
2. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
2.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0879
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Б.
Хмельницького у смт. Ворохта Бухонко Марії Іванівні жительці смт. Ворохта,
вул. Б. Хмельницького, 17.
2.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,2000
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. І. – Франка у
смт. Ворохта Проданюку Василю Юрійовичу жителю смт. Ворохта, вул. І. Франка, 51.
2.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 1,6343
га. для ведення особистого селянського господарства, в оренду по вул.
Говерлянська ур., Буков’ян у смт. Ворохта Волошинюку Івану Івановичу
жителю с. Кривопілля.
2.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0213
га. для сінокосіння, в оренду по вул. Грушевського у смт. Ворохта Макогін
Лілії Володимирівні жительці м. Івано – Франківськ вул., Тичини 63/1.
3. Внести зміни у:
3.1. п 5.2. рішення сесії Ворохтянської селищної ради від 30 серпня
2010 р. № 229–37/2010, виклавши його в такій редакції: «дати дозвіл Бухонко
Марії Іванівні жительці смт Ворохта, вул. Б. Хмельницького, 17 на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
земель комунальної власності площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Б. Хмельницького у смт. Ворохта.»
4. Затвердити детальне планування території:
4.1. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради
на земельну ділянку площею 0,1230 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Грицулівка у
смт. Ворохта Конику Георгію Петровичу жителю м. Дніпропетровськ, вул.
Донецьке Шосе, 115/79.
5. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового
призначення:
5.1. земельної ділянки Макійчук Галині Романівні, жительці смт.
Ворохта, вул. Б. Хмельницького, 44 на земельну ділянку площею 0,2211га.
(кадастровий номер: 26110400300:21:008:0444) з земель для ведення

особистого селянського господарства, в землі житлової та громадської
забудови для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського по вул. Д. Галицького у смт.
Ворохта.
7. Відкласти до наступного засідання сесії:
7.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 1,0000
га. для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з відсутністю
план-схеми земельної ділянки погодженої суміжниками по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Савіцькій Олені Михайлівні жительці смт. Ворохта, вул.
Грушевського, 9-а.
7.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,6500
га. для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з відсутністю
план-схеми земельної ділянки погодженої суміжниками по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Олесів Тетяні Романівні жительці смт. Ворохта, вул. Грушевського,
9-а.
7.3. про дозвіл на виготовлення детального плану території земельної
ділянки площею. для будівництва гаражу , у зв’язку з відсутністю план-схеми
земельної ділянки погодженої суміжниками по вул. Д.Галицького у смт.
Ворохта Косовичу Мирославу Йосиповичу проживаючого смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 50.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015р.№25-2/2015
смт. Ворохта
Про затвердження річного звіту
державної статистичної звітності
з кількісного обліку земель форми 6-зем
Керуючись Наказом Державного комітету статистики України від
05.11.1998 року № 377 «про затвердження форм державної статистичної
звітності з кількісного обліку земель (форми №№6-зем, 6а-зем, 6в-зем,
2-зем)» та керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада
вирішила:
1. Затвердити річний звіт з державної статистичної звітності
з кількісного обліку земель Ворохтянської селищної ради форми 6-зем
за 2015 рік.
2. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію по
земельних питаннях.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015р.№ 26-2/2015
смт. Ворохта
Про затвердження
вхідної плати на
проведення дискотек у
будинку культури
Розглянувши звернення директора будинку культури Стефанців М.М.
про затвердження вхідної плати на проведення дискотек у будинку культури
та керуючись ст. 51, 52, 54, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
вирішив:
1. Затвердити наступну вхідну плату на вечори для молоді (дискотеки):
- основна плата – 20.00 грн.
. святкові дні – 25.00 грн.
- новорічна – 35.00 грн.
2. Директору будинку культури Стефанців М.М. контролювати
порядок оплати та щомісячно звітувати перед селищною радою про суми
надходжень від даної вхідної плати та дотримуватись правил протипожежної
безпеки та належного забезпечення громадського порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю.Галика.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015р.№ 27-2/2015
смт. Ворохта
Про надання пільг в оплаті за
харчування дітей у ДНЗ «Лісова
казка»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
наказами Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. №667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
від 25.07.2005 р. №431, «Про внесення змін до Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах», рішенням Ворохтянської селищної ради
від 15.05.2014р. № 293-24/2014 «Про порядок нарахування батьківської плати
за харчування дітей в ДНЗ «Лісова казка», розглянувши звернення Гуценюк
Наталії Ярославівни про зменшення розміру батьківської плати, селищна
рада
вирішила:
1. Зменшити на період з 01.01.2016р по 31.12.2016р на 50 відсотків
розмір батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ «Лісова казка» батькам:
- Гуценюк Н.Я.;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. завідуючої
ДНЗ «Лісова казка» Візнович Я.П.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015р.№ 28-2/2015
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 2000 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
(друга сесія)
РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. № 292/2015
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:
- від 11.11.2015 року по 14.12.2015року
- від 11.11.2015 року №56-р «Про призначення посадової особи
відповідальної за державну реєстрацію актів цивільного стану»
- від 11.11.2015 року № 57 «Про призначення відповідальних осіб за
зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
-- від 12.11.2015 року № - 58-р «Про виділення коштів»
від 17.11.2015 року № 59-р «Про виділення коштів загального
фонду».
- від 23.11.2015 року № 61-р «Про виділення одноразової грошової
допомоги на поховання».
- від 1.12.2015 року № 62-р а «Про виділення коштів спеціального
фонду».
- від 10.12.2015 року № 63-р а «Про виділення коштів».
- від 14.12.2015 року № 64-р «Про виділення коштів».
- від 22.12.2015 року № - 65- р «Про виділення коштів».

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друга сесія)
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 24 грудня 2015 р. №30 - 2/2015
смт. Ворохта
Про звільнення від сплати
земельного податку в 2016 році
Керуючись п.24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 284 Податкового кодексу України, селищна рада
1.
2.

3.

4.

вирішила:
Звільнити в 2016 році від сплати земельного податку в розмірі
100 відсотків:
органи місцевого самоврядування;
органи державної служби з надзвичайних ситуацій;
парки державної та комунальної власності;
комунальні підприємства утворені за рішенням органу місцевого
самоврядування;
школи;
дошкільні навчальні заклади, будинки культури;
лікарні;
музеї;
релігійні споруди, церкви, храми, костели.
Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку,
надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх
частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під
такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з
урахуванням прибудинкової території.
Рекомендувати платникам податку, які користуються пільгами з цього
податку, вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального та
поточного
ремонтів
приміщень,
впровадження
заходів
з
енергозбереження та зміцнення матеріально-технічної бази зазначених
підприємств.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.).
Селищний голова

М. Йосипчук

