Друге засідання
першої сесії
Ворохтянської
селищної ради
Яремчанської
міської ради ІваноФранківської
області
від 30 листопада
2015 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме демократичне скликання
(друге засідання першої сесії)
РІШЕННЯ
від 30 листопада 2015 року №14-1/2015
смт. Ворохта
Про утворення робочих комісій
селищної ради.
Відповідно до ст. 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,, селищна рада
вирішила:
1. Утворити наступні робочі комісії селищної ради, а саме:
1.1. Адміністративну комісію згідно додатку 1.
1.1.1. Адміністративній комісії Ворохтянської селищної ради у своїй
роботі дотримуватись норм чинного положення про комісію.
1.2. Комісію з опіки і піклування та захисту прав неповнолітніх
згідно додатку 2.
1.2.1. Комісії з опіки і піклування та захисту прав неповнолітніх
Ворохтянської селищної ради у своїй роботі дотримуватись норм чинного
положення про комісію.
1.3. Житлову комісію згідно додатку 3.
1.3.1. Житловій комісії Ворохтянської селищної ради у своїй роботі
дотримуватись норм чинного положення про комісію.
1.4. Комісію по дотриманню належного благоустрою і санітарного
стану на території селища згідно додатку 4.
1.4.1. Комісії по дотриманню належного благоустрою і санітарного
стану на території селища у своїй роботі дотримуватись норм чинного
положення про комісію.
1.5. Комісію з перевірки матеріально-побутових умов громадян,
які претендують на отримання пільг та допомог згідно додатку 5.
1.5.1.
Затвердити положення про комісію з перевірки матеріальнопобутових умов громадян, які претендують на отримання пільг та допомог
(додаток 5.1.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю.Галика.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Додаток № 1
до рішення сесії селищної ради
від 30.11.2015 р. №14-1/2015
СКЛАД
адміністративної комісії
Голова комісії - Жабчук В.В., юрисконсульт селищної ради
Заступник голови комісії – Білоус Я.М., секретар селищної ради
Секретар комісії – Галик Ю.Я., заступник селищного голови
Члени комісії:
- Никорак В.І. – начальник КП СКП
- Блащук Н.В. – інженер-землевпорядник
- Стефурак Ю.М. – депутат селищної ради
- Прощук П.В. – депутат селищної ради
- Кермощук В.П. – приватний підприємниць

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Додаток № 2
до рішення сесії селищної ради
від 30.11.2015 р. №14-1/2015

СКЛАД
комісії з опіки і піклування та захисту прав неповнолітніх
Голова комісії - Білоус Я.М., секретар селищної ради
Заступник голови комісії – Жабчук В.В., юрисконсульт селищної
ради
Секретар комісії – Палійчук М.І., депутат селищної ради
Члени комісії:
- Федоренко О.Д. – депутат селищної ради
- Ніконець Л.Д. – дільничний педіатр Ворохтянської міської лікарні
- Зарецький М.Б. – член виконавчого комітету
- Тинкалюк Г.В. – соціальний педагог Ворохтянської ЗОШ
- Пипич В.С. - – член виконавчого комітету

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Додаток № 3
до рішення сесії селищної ради
від 30.11.2015 р. №14-1/2015

СКЛАД
житлової комісії
Голова комісії – Никорак В.І., Начальник КП СКП
Заступник голови комісії – Жабчук В.В., юрисконсульт селищної
ради
Секретар комісії – Білоус Я.М., секретар селищної ради
Члени комісії:
- Молдавчук В.Ю. – депутат селищної ради
- Ткачук В.М. – член виконавчого комітету
- Щерб’юк Л.В. - депутат селищної ради
- Йосипчук В.О. - член виконавчого комітету
- Дручків Ю.М.- - депутат селищної ради

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Додаток № 4
до рішення сесії селищної ради
від 30.11.2015 р. №14-1/2015

СКЛАД
комісії з благоустрою
Голова комісії – Стефанців С.Б., депутат селищної ради
Заступник голови комісії – Никорак В.І., Начальник КП СКП
Секретар комісії – Чередніченко К.В., депутат селищної ради
Члени комісії:
- Боднарук М.В.- член виконавчого комітету
- Білоус М.М.– депутат селищної ради
- Парій М.М. – депутат селищної ради
- Соловій Ю.Ю. - член виконавчого комітету
- Хомин В.Ю. – депутат селищної ради
- Матійчук І.М. – депутат селищної ради

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Додаток № 5
до рішення сесії селищної ради
від 30.11.2015 р. №14-1/2015

СКЛАД
комісії з перевірки матеріально-побутових умов громадян,
які претендують на отримання пільг та допомог
Голова комісії Зінов’єв І.М. – депутат селищної ради
Заступник голови комісії – Галик Ю.Я. – заступник селищного
голови
Секретар комісії – Білоус Я.М.- секретар селищної ради
Члени комісії:
- Карпин В.Й. – депутат селищної ради
- Майданник С.М. – депутат селищної ради
- Яворський Т.А. – депутат селищної ради
- Бойчук В.Ю. – депутат селищної ради
- Смеречинський Н.В. – депутат селищної ради

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Додаток № 5.1
до рішення селищної ради
від 30.11.2015 р. № 14- 1/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з перевірки матеріально-побутових умов громадян,
які претендують на отримання пільг та допомоги
Ворохтянської селищної ради
1. Комісія з перевірки матеріально-побутових умов громадян, які
претендують на отримання пільг та допомоги Ворохтянської селищної ради
(далі - комісія) утворена у порядку, визначеному Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та регламенту селищної ради.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради
України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, цим Положенням, іншими актами законодавства. Комісія підзвітна
селищному голові, виконкому і раді.
4. Основними завданнями комісії є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо
запобігання надання громадянам незаконно та безпідставно пільг та
допомоги;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань
дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції при отримані
пільг та допомоги;
4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання,
виявлення і протидії корупції;
5) проведення перевірки фактів про фактичне майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких даних на наявність
конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного
контролю;
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів.
5. Комісія відповідно до покладених завдань:
1) перевіряє законні підстави та виявляє фактичні доходи та
матеріально-побутові умови проживання осіб, які претендують на отримання
пільг та допомоги, про що складається відповідний акт;
2) надає іншим структурним підрозділам Ворохтянської селищної ради

рекомендації щодо перевірки законних підстав та майнового стану осіб, які
претендують на пільги та на отримання допомоги;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його
усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики в діяльності службових осіб Ворохтянської селищної
ради, вносить селищному голові пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про надання особою
завідомо неправдивих доказів про майновий стан, про інші відомості, або не
повідомлення інших відомостей, що мають пряме відношення до надання
пільг та допомоги,вчинення корупційних правопорушень службовими
особами Ворохтянської селищної ради, а також ознак правопорушення за
результатами перевірок, інформує в установленому порядку про такі факти
селищного голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх
компетенції;
5) розглядає у межах повноважень повідомлення щодо причетності
посадових осіб, які надали неправдиві документальні відомості.
6. Втручання у діяльність комісії під час здійснення ним своїх
повноважень, а також покладення на комісію обов'язків, що не належать або
виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї
завдань, забороняється.
7. Комісія має право:
1) отримувати від відповідних установ та структурних підрозділів
Ворохтянської селищної ради інформацію і матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
2) отримувати від відповідних установ та працівників Ворохтянської
селищної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час
проведення перевірок, а також щодо виявлених логічних та арифметичних
помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру;
3) ініціювати перед селищним головою питання щодо надсилання
запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою
отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для
виконання покладених на комісію завдань.
8. Члени комісії беруть участь у проведенні в установленому порядку
перевірок з метою виявлення причин та умов, що призвели до незаконного та
безпідставного надання пільг та допомоги.
Члени комісії під час проведення перевірок мають право з урахуванням
обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до
приміщень і територій підприємств, установ та організацій розташованих на
території Ворохтянської селищної ради, документів та матеріалів, що
стосуються предмета перевірки.
9. Члени комісії можуть залучатися до проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-

розпорядчих документів, що видаються у Ворохтянської селищної ради, з
метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення
корупційних правопорушень;
2) внутрішнього аудиту у частині дотримання вимог антикорупційного
законодавства.
10. На посади голови та членів комісії обираються особи з відповідним
рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад.
11. Ворохтянської селищної ради сприяє створенню умов для
виконання на належному рівні комісією покладених на неї завдань.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме демократичне скликання
(друге засідання першої сесії)
РІШЕННЯ
від 30 листопада 2015р.№ 15-1/2015
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 Соловйової Любові
Іванівни про зменшення розміру батьківської плати селищна рада
вирішила:
1. Зменшити на період з 01.12.2015р по 30.11.2016р на 50 відсотків
розмір батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ «Лісова казка» батькам:
- Соловйовій Л.І.;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу
ДНЗ «Лісова казка» Візнович Я.П.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(друге засідання першої сесії)
РІШЕННЯ
від 30 листопада 2015 р. №16- 1/2015
смт. Ворохта
Про розгляд звернення ТОВ «АТРАКОМ»
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши звернення ТОВ «Атраком», селищна рада
вирішила:
1. Звернутися до керівництва ТОВ «Атраком» щодо:
- надання відповідного картографічного матеріалу по проходженню
ліній зв’язку по території смт. Ворохта;
- проведення позначень ліній зв’язку, які проходять через смт. Ворохта
відповідними розпізнавальними знаками;
- залучення представників виконавчого комітету Ворохтянської
селищної ради
для формування списку землекористувачів та
землевласників земельних ділянок через які проходять лінії зв’язку
ТОВ «Атраком».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з розгляду земельних питань, екології та містобудування (Яворський Т.А.)

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( друге засідання першої сесія)
РІШЕННЯ
від 30 листопада 2015 р. № 17 - 1/2015
смт. Ворохта
Про вилучення земельної ділянки у
громадян відповідно до ст. 120,140,141
Земельного Кодексу України (додаток
№1), надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення,
дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою у спільну-сумісну власність
щодо складення документів,
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та зміни конфігурації земельної ділянки,
затвердження детального планування
території,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
вирішила:
1. Вилучити земельні ділянки у громадян відповідно до ст.
120,140,141 Земельного Кодексу України (додаток №1).
2. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
2.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, по вул. Руднєва у смт. Ворохта Лабчуку Юрію
Володимировичу жителю смт. Ворохта, вул. Миру, 61.
2.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 2,0000
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Лабчуку Юрію Володимировичу жителю смт. Ворохта, вул. Миру,
61.
2.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських

будівель та споруд, по вул. Довбуша у смт. Ворохта Німчук Уляні Миколаївні
жительці смт. Ворохта, вул. Довбуша, 13.
2.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1147
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Довбуша у смт.
Ворохта Німчук Уляні Миколаївні жительці смт. Ворохта, вул. Довбуша, 13.
2.5. 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 Глущенко Марії
Василівні жительці смт. Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 51.
2.6. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1122
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул.
Б.Хмельницького у смт. Ворохта Глущенко Марії Василівні жительці смт.
Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 51.
2.7. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0993
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул.
Б.Хмельницького у смт. Ворохта Глущенко Марії Василівні жительці смт.
Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 51.
2.8. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0328
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул.
Б.Хмельницького у смт. Ворохта Глущенко Марії Василівні жительці смт.
Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 51.
2.9. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0266
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, по вул. Б.Хмельницького у смт. Ворохта Зеленчуку
Василю Васильовичу жителю смт. Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 51.
2.10. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, по вул. І.-Франка у смт. Ворохта Мочерняку Василю
Романовичу жителю смт. Ворохта, вул. І.- Франка, 52.
2.11. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,6621
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. І.-Франка у смт.
Ворохта Мочерняку Василю Романовичу жителю смт. Ворохта, вул. І.Франка, 52.
2.12. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,3917
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Хоткевича у
смт. Ворохта Павук Іванні Василівні жительці смт. Ворохта, вул. І.- Франка,
52.
2.13. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,4922
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. І. - Франка у
смт. Ворохта Проданюк Марії Василівні жительці смт. Ворохта, вул. І.Франка, 51.
2.14. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1596
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. І. - Франка у
смт. Ворохта Проданюк Марії Василівні жительці смт. Ворохта, вул. І.Франка, 51.

2.15. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1509
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. І. - Франка у
смт. Ворохта Проданюк Марії Василівні жительці смт. Ворохта, вул. І.Франка, 51.
2.16. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0707
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, по вул. Войтул у смт. Ворохта Ілитчук Богдані Василівні
жительці смт. Ворохта, вул., Войтул, 17.
3. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою у спільнусумісну власність щодо складення документів, що посвідчують право на
земельну ділянку:
3.1. Проданюк Марії Василівні, жительці смт. Ворохта, вул. І. Франка, 51, Аннушак Ганні Олексіївні жительці смт. Ворохта, І. - Франка, на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул. І. - Франка у смт Ворохта.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації:
4.1. земельної ділянки площею 0,1960 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул. І. - Франка у смт. Ворохта Чорі Любов
Іванівні, жительці смт Ворохта , вул. Височана,7.
4.2. земельної ділянки площею 0,1500 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Войтул у смт. Ворохта Павук Галині Яківні, жительці смт Ворохта , вул.
Войтул, 33.
4.3. земельної ділянки площею 0,3444 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Войтул у смт. Ворохта Павук Галині Яківні,
жительці смт Ворохта , вул. Войтул, 33.
4.4. земельної ділянки площею 0,1587 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Войтул у смт. Ворохта Павук Галині Яківні,
жительці смт Ворохта , вул. Войтул, 33.
4.5. земельної ділянки площею 0,0969 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Войтул у смт. Ворохта Павук Галині Яківні,
жительці смт Ворохта , вул. Войтул, 33.
5. Затвердити детальне планування території:
5.1. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради
на земельну ділянку площею 0,0288 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Миру у смт.
Ворохта Сапіжаку Ігорю Івановичу жителю м. Івано-Франківськ, вул.
Львівська , 2/19.
6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення:
6.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0100
га. для будівництва та обслуговування гаражу, по вул. Д.Галицького смт
Ворохта Вацику Василю Ярославовичу, жителю смт. Ворохта, вул.

Д.Галицького,134 кв.,3 та передати дану земельну ділянку в приватну
власність.
6.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, по вул. Руднєва смт Ворохта Турчин Софії Федорівні,
жительці смт. Ворохта, вул. , Руднєва,38 та передати дану земельну ділянку в
приватну власність.
7. Відкласти до наступного засідання сесії:
7.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 1,000
га. для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з відсутністю
план-схеми земельної ділянки погодженої суміжниками по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Лабчуку Юрію Володимировичу жителю смт. Ворохта, вул. Миру,
61.
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. земельної ділянки з земель комунальної власності площею
1,6343га. для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з
відсутністю план-схеми земельної ділянки погодженої суміжниками по вул.
Говерлянська урочище «Буков’ян» у смт. Ворохта Волошинюку Івану
Івановичу жителю с. Кривопілля.

Селищний голова

М.Йосипчук

