Засідання третьої
сесії Ворохтянської
селищної ради
Яремчанської
міської ради ІваноФранківської
області
від 26 січня
2016 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. №31-3/2016
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:
Внести зміни в рішення від 24 грудня 2015 р. №18- 2/2015«Про
селищний бюджет на 2016 рік» виклавши його в новій редакції :
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік
у сумі 6462.0 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 4227.0 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;
екологічний податок;
кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

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 6462.0 тис. гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 4227.0 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 42.2 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,за погодженням постійної комісії селищної ради з питань
економіки,фінансів та бюджету 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 видатки 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. Надання в оренду комунального майна селищної ради здійснювати у
відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» 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. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у
порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
При цьому в окремих випадках
дозволити селищному голові,за
погодженням постійної комісії селищної ради з питань економіки,фінансів та
бюджету 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 за погодженням постійної комісії селищної
ради з питань економіки,фінансів та бюджету, здійснювати пооб’єктний
перерозподіл бюджету розвитку селищного бюджету, а також розподіл
понадпланових надходжень до спеціального та загального фондів селищного
бюджету.
11. Здійснити перегляд показників селищного бюджету за результатами
його виконання у 2016 році.

12. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. 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
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. №32 - 3/2016
смт. Ворохта
Про встановлення ставок
акцизного податку
Керуючись п.24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до пункту 12.3. пункту 12.4 статті 12 та підпункту 213.1.9
пункту 213.1 статті 213, пунктом 215.1 та підпунктів 215.3.4., 215.3.10. пункту
215.3. статті 215 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями від
24.12.2015 року №909-VIII, селищна рада
вирішила:
1. встановити для суб’єктів господарської діяльності смт. Ворохта, які
здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами:
- для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до пункту
213.1 статті 213 Податкового кодексу України зі змінами та
доповненнями, ставка податку становить 5 % від обсягів роздрібної
торгівлі підакцизними товарами (включаючи податок на додану
вартість).
- для товарів (нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що
використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне
альтернативне) зазначених у пункті 215.3 статті 215, реалізованих
відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового
кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка податку
становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного)
товару.
2. Обчислення і сплата акцизного збору, а також подання звітності
здійснюється у порядку та в терміни передбачені Податковим кодексом України
із змінами, внесеними згідно із Законом №909-VIII від 24.12.2015 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Ворохтянської селищної ради
від 21 січня 2015 р. №348 - 29/2015.
4. 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
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. №33 - 3/2016
смт. Ворохта
Про затвердження в новій редакції
положення «Про порядок обчислення
і сплати збору за місця для паркування
транспортних засобів»
Керуючись п.24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 10, ст. 268-1 Податкового кодексу України зі змінами та
доповненнями від 24.12.2015 року №909-VIII, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити в новій редакції Положення «Про порядок обчислення
і сплати збору за місця для паркування транспортних засобів» (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Ворохтянської селищної ради
від 11 січня 2011 р. №40-4/2011 в частині затвердження Положення «Про
порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування транспортних
засобів» (додаток 1).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.)

Селищний голова

М.Йосипчук

Додаток №1 до рішення
Ворохтянської селищної ради
№33 - 3/2016 від 26.01.2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування

транспортних засобів
1. Загальні положення
1.1. Збір встановлюється на підставі ст.10 (розділ І), ст.268-1 (розділ ХІІ)
Податкового кодексу України, Закон України від 24.12.2015 року №909-VIII.
2. Платники збору
2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської
ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом
та перспективним планом формування територій громад, організовують та
провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на
майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та
провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в
якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне
облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів,
затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, про встановлення збору.
Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та
провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів,
надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, контролюючому органу.
3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад,
що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних
засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або
інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди,
їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком
площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування
транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні".
4. База оподаткування збором
4.1. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
5. Ставки збору
5.1. Розмір збору за місця для паркування транспортних засобів складає 0,07
відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року ,який справляється за кожний день провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1
квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та
провадження такої діяльності.
5.2. При визначенні ставки збору сільські, селищні, міські ради або ради
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та

перспективним планом формування територій громад, враховують
місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних
засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування
транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку,
режим роботи та їх заповнюваність.
6. Порядок обчислення та строки сплати збору
6.1. Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем
розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних
засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації
за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових
платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового
періоду.
6.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на
земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний
зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової
служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
7. Відповідальність
7.1. Платники збору несуть відповідальність за правильність визначення суми
збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту і своєчасність збору до бюджету
та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку,
визначеному Податковим кодексом України.
8.Контроль
8.1. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати здійснює ДПІ м. Яремчому.
ГУ ДФС в Івано-Франківській області.
Секретар виконкому

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. №34 - 3/2016
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 від 24.12.2015 року №909-VIII, 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 2.1. пункту 2 викласти в такій редакції:
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його частка.
- підпункт 2.2. пункту 2 викласти в такій редакції:
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в
тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з
аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної,
міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на
дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в
малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності,
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім
об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська
діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від
форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання
освітніх послуг.
- підпункт 3.1. пункту 3 викласти в такій редакції:
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток.
- підпункт 3.2. пункту 3 викласти в такій редакції:
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав
на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів
платника податків, зокрема документів на право власності.
- підпункт 7.1. пункту 7 доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку),
сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту,
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової
нерухомості (його частку).
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
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. №35 - 3/2016
смт. Ворохта
Про затвердження в новій редакції
Положення про порядок обчислення
та сплати транспортного податку
Керуючись п.24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 10, ст.12, ст. 265 та 267 Податкового кодексу України зі змінами та
доповненнями від 24.12.2015 року №909-VIII, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити в новій редакції Положення про порядок обчислення та
сплати транспортного податку (додаток №1).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Ворохтянської селищної
ради від 21 січня 2015 р. №347- 29/2015.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.)

Селищний голова

М.Йосипчук

Додаток №1 до рішення
Ворохтянської селищної ради
№35-3/2016 від 26.01.2016 р.

Положення про порядок обчислення та сплати
транспортного податку
Транспортний податок – податок на майно, встановлений відповідно до
норм Податкового Кодексу України на території смт. Ворохта.
1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1
пункту 267.2 ст. 267 Податкового Кодексу України є об’єктами оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування
2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло
не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року
випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення
передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному
веб-сайті.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування
відповідно до пункту 2 цього Положення.
4.Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування
відповідно до пункту 2 цього Положення.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється державною податковою інспекцією - далі «контролюючий орган»
за місцем реєстрації платника податку.
6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку
та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку
контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового
податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про
перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомленьрішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати
контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості,
необхідні для розрахунку податку.
З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у
10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати
контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем
реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку
станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу,
з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація
юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в
якому виникло право власності на такий об’єкт.
6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим
власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей
об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується
пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з
місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного
року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця,
наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти
років.
6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об’єктом
оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не
сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт
незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт
підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого,
прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з
моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об’єктом
оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником
податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей
про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча
декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30
календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення
ухвали суду.
6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою
заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення
звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних
документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт
оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів,
що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля),
контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове
повідомлення-рішення.
Попереднє
податкове
повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом,
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем
реєстрації об’єктів оподаткування.
7. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
8. Строки сплати податку
Транспортний податок сплачується:
8.1. фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
8.2. юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації».
Секретар ради

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання

(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. №36 - 3/2016
смт. Ворохта
Про затвердження в новій редакції
Положення про порядок обчислення
і сплати туристичного збору
Керуючись п.24, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 10, ст. 268 Податкового кодексу України зі змінами та
доповненнями від 24.12.2015 року №909-VIII, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити в новій редакції Положення про порядок обчислення і
сплати туристичного збору (додаток №1).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Ворохтянської
селищної ради від 11 січня 2011 р. №40-4/2011 в частині затвердження
Положення «Про порядок обчислення і сплати туристичного збору» (додаток
2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.)

Селищний голова

М. Йосипчук

Додаток №1 до рішення
Ворохтянської селищної ради
№36-3/2016 від 26.01.2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення і сплати туристичного збору
1. Загальні положення
1.1. Туристичний Збір встановлюється на підставі ст.10 (розділ І), ст.268 (розділ
ХІІ) Податкового кодексу України, Закон України від 24.12.2015 року №909VIII.
2. Платники збору
2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію селища Ворохта , та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням
залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі,
селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,
реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та
санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та
акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторнокурортні заклади.
3. Ставка збору
3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної
пунктом 4 цього положення.
4. База справляння збору
4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях,
визначених підпунктом 5.1 цього положення, за вирахуванням податку на
додану вартість (для платників такого податку).
4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи
білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на
в’їзд (виїзд), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий
переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами
в’їзду.
5. Податкові агенти
5.1. Справляння збору здійснюють:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та
іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б)
квартирно-посередницькими
організаціями,
які
направляють
неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором
найму;
в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які
уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах договору,
укладеного з відповідною радою.
6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з
тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
7. Порядок сплати збору
7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за
звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням
податкових агентів.
7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації
такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як
податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби
за місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
8. Відповідальність
8.1. Відповідальність за правильність і своєчасність нарахування збору несуть
платники податків.
8.2. У разі несплати або часткової сплати до бюджету в установленому порядку
суми туристичного збору, неподання або подання розрахунку з простроченням
встановлених термінів платники податку несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
9.Контроль
9.1. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати здійснює ДПІ м. Яремчому
ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Секретар ради

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. № 37 - 3/2016
смт. Ворохта
Про затвердження акту встановлення меж,
надання дозволу на розробку
детального плану території, надання
дозволу
на
виготовлення
проекту
землеустрою
щодо
відведення,
затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, внесення
зміни у рішення сесії Ворохтянської
селищної ради, затвердження технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та зміни конфігурації
земельної
ділянки,
затвердження
детального планування території
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 затвердження акту
встановлення меж, надання дозволу на розробку детального плану території,
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
внесення зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної ради, затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та зміни конфігурації земельної ділянки,
затвердження детального планування території
вирішила:
1. Затвердити акт встановлення межі:
1.1. від 22.01.2016 р. Сомовій Вікторії Дмитрівні, жительці
м. Новомиргород вул. Леніна, 262 на земельну ділянку площею 0,1200 га по
вул. Височина в смт Ворохта.
2.
Дозволити
виконкому
Ворохтянської
селищної
ради
виготовлення проекту детального планування території:
2.1. На земельну ділянку площею 0,1200 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Височина у смт. Ворохта Сомовій Вікторії Дмитрівні.

2.2. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Руднєва у смт. Ворохта Гілці Ганні Миколаївні.
3. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
3.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1200
га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, по вул. Височана у смт. Ворохта Сомовій Вікторії Дмитрівні
жительці м. Новомиргород вул. Леніна, 262.
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення:
3.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1643
га. (кадастровий номер: 2611040300:21:007:0164), для ведення особистого
селянського господарства, по вул. Миру смт Ворохта Коржуку Миколі
Васильовичу, жителю смт. Ворохта, вул. І.- Франка,1- а та передати дану
земельну ділянку в приватну власність.
3.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0786
га. (кадастровий номер: 2611040300:21:007:0243), для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул.
Миру смт Ворохта Петращук Тетяні Юріївні, жительці смт. Ворохта, вул.
Миру,53 та передати дану земельну ділянку в приватну власність.
3.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0100
га. (кадастровий номер: 2611040300:20:004:0225), для будівництва та
обслуговування гаражу, по вул. Грушевського смт Ворохта Йосипчуку Миколі
Олексійовичу, жителю смт. Ворохта, вул. Грушевського,31-а та передати дану
земельну ділянку в приватну власність.
4. Внести зміни у:
4.1.рішення сесії Ворохтянської селищної ради від 04 вересня 2014 р. №
321–26/2014, виклавши його в такій редакції: «дати дозвіл обласному
об’єднанню церков ЄХБ на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,5859 га
для обслуговування дому молитви по вул. Говерлянська у смт. Ворохта.»
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації:
5.1. земельної ділянки площею 0,2500 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул. Говерлянська у смт. Ворохта Симак Тетяні
Степанівні, жительці м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 67.
6. Затвердити детальне планування території:
6.1. 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. Руднєва у смт.
Ворохта Олесів Тетяні Романівні жительці смт. Ворохта, вул. Грушевського 9 а.
6.2. 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. Руднєва у смт. Ворохта Мочерняк Богдані Ярославівні жительці
смт. Ворохта, вул. Руднєва 7-а.

6.3. 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. Руднєва у смт.
Ворохта Мочерняк Ярославі Ярославівні жительці смт. Ворохта, вул. Руднєва,7а.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 року №38 - 3/2016
смт. Ворохта
Про розгляд заяв Кожухар О.І.
про надання
земельних ділянок як учасникам АТО.

Розглянувши заяву гр., Кожухара Олександра Івановича 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.
Кожухара Олександра Івановича як учасника АТО для отримання земельних
ділянок.
2. Про прийняте рішення селищної ради повідомити гр. Кожухара
Олександра Івановича
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інженераземлевпорядника Блащука Н.В. та на голову земельної комісії Яворського Т.А.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р.№ 39 – 3/2016
смт. Ворохта
Про затвердження норм утворення твердих
побутових відходів в смт. Ворохта
Керуючись пунктом 6 статті 30, статтею 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 7 Закону України «Про житловокомунальні послуги», Законом України «Про відходи», постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 «Про затвердження Правил
надання послуг з вивезення побутових відходів» та наказами Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 року № 259
«Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення
побутових відходів», щодо затвердження тарифів на вивіз твердих побутових
відходів для установ і організацій, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити норми утворення твердих побутових відходів для
підприємств, установ та організацій смт. Ворохта згідно додатку №1.
2. Затвердити коефіцієнт нарахування – 0,35 норм утворення твердих
побутових відходів для закладів, організацій, підприємств та підприємців, які
надають послуги із тимчасового розміщення (проживання):
3. Директору ТзОВ «Ворохта комунсервіс» (В.Никорак) та
Ворохтянській селищній раді забезпечити укладання угод з населенням та
договорів з підприємцями, підприємствами, установами, організаціями на вивіз
твердих побутових відходів враховуючи тарифи від 06 квітня 2015 р.№ 371–
31/2015 «Про затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів для
населення та підприємців, підприємств, установ, організацій на території смт.
Ворохта
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від
25.12.2014 р. № 338-28/2014 про затвердження норм оплати за вивезення ТПВ.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію із
благоустрою.
Селищний голова

М.Йосипчук

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 26 січня №39-3/2016 р.
Розрахунок
норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
Норма надання послуг з вивезення побутових
відходів на розрахункову одиницю
Найменування об’єкту

Багатоквартирні будинки
Житлові будинки
індивідуальної забудови
(будинки приватного
сектору із присадибною
ділянкою)
Готель
Санаторій, пансіонат,
будинок відпочинку
Лікарня
Склад
Адміністративні і
громадські установи та
організації
Загальноосвітня школа
Дитячий дошкільний
заклад
Промтоварне підприємство
торгівлі
Продовольче підприємство
торгівлі
Ринок
Заклади культури і
мистецтва
Підприємства побутового
обслуговування
Залізничний вокзал,
автовокзал,
автостоянка

середньорічна
Розрахунк
ова
одиниця

кг

м³

щільність
відходів кг/м3

20 грн.за місяць від 1-ї сім’ї

170

20 грн.за місяць від 1-ї сім’ї

170

місце

273,7

1,5

182,48

місце

346,4

1,4

182,29

0,06

159,82
454,55

по факту
1 м площі 27,27
2

по факту

197,37

по факту

200,00

по фатку

200,00

2

1м
торгівельн
ої площі
1 м2
торгівельн
ої площі
1 м2
торгівельн
ої площі

47,5

0,26

182,93

100,0

0,50

200

169,09

0,40

281,82

по факту
робоче
місце
2
м площі
залу
очікування
1м2 площі

114,29

170,6

1,16

147,06

143,65

0,66

217,65

16,36

0,06

272,73

Ресторан, кафе
Їдальня
Великогабаритні відходи

місце
місце
на одного
мешканця
на одного
мешканця
робоче
місце
1м2
торгової
площі
робоче
місце
робоче
місце
місце
місце

Ремонтні відходи
Стоматологічний кабінет
Аптека
Мініпекарня
Банківські установи
Комп’ютерний клуб
Відпочинково-розважальні
заклади
Спортивно-оздоровчі
заклади
Рекламно інформаційні
площини
Літній майданчик
Виставкові зали
Культові споруди
Автозаправка

місце
1 м2 площі
місце
1 м2 площі
1 м2 площі
1 м2
торгівельн
ої площі

Секретар ради

380
380

1,83
0,8

200,00
200,00

60,0

0,3

200,00

88,0

0,12

733,33

184,0

0,92

200,00

100,0

0,5

200,00

232,0

1,16

200,00

145,0

1,16

175,00

74,0

0,37

200,00

380,0

1,9

200,00

74

0,37

200,00

100

0,5

100,00

380,0
36,0
36,0

1,9
0,18
0,18

200,00
100,00
100,00

47,5

0,26

182,93

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р.№ 40 - 3/2016
смт. Ворохта
Про
порядок
нарахування
батьківської плати за харчування
дітей в дошкільному навчальному
закладі (ясла-садок) «Лісова казка»
У зв’язку із змінами ч.5.ст.35 Закону України «Про дошкільну
освіту», відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та на виконання постанови Кабінету міністрів України від
26.08.2006 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки
України від 21.11.2002р. №667 «Про порядок встановлення плати для батьків
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних, інтернатних
навчальних закладах» (із змінами та доповненнями) селищна рада:
вирішила:
1. Затвердити з 01.02.2016 року розмір батьківської плати за
харчування однієї дитини в день в розмірі 12,00 грн. (дванадцять гривень) в
дошкільних групах та 10,00 грн. (вісім гривень) в ясельній групі.
2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати для батьків-інвалідів першої
та другої групи, батьків, які мають дітей напівсиріт, батьків у сім'ях яких троє
і більше дітей та малозабезпечених батьків.
3. Звільнити від сплати за харчування дітей – батьки, у сім’ях яких
сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням
індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму, який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет
України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах:
 дітям-інвалідам,
 дітям-сиротам,

 дітям, позбавленим батьківського піклування, які
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях,
 дітям працівників органів внутрішніх справ, які загинули
під час виконання службових обов'язків,
 батькам і дітям, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС,
 батьків, які беруть/брали участь або загинули в зоні АТО, а
також проходять лікування після військових дій на сході
України
 сім’ям у яких п’ятеро і більше дітей.
4. Батькам вносити плату за харчування дітей не пізніше 10 числа
поточного місяця, за який вноситься плата в касу Ворохтянської селищної
ради.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від
15 травня 2014 р.№ 293- 24/2014 про порядок нарахування батьківської плати
за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Лісова
казка».

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 січня 2016 р. № 41 - 3/2016
«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. Модуляка Юрія
Миколайовича 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 Модуляка Миколи Дмитровича, селищна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл гр. Модуляку Юрію Миколайовичу на вихід з
членів особистого селянського господарства, для ведення якого
використовується земельна ділянка площею 1,0034 га., яка знаходиться по
вул. Шевченка у смт. Ворохта та згідно державного акту перебуває у
власності Модуляка Миколи Дмитровича.
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
(третя сесія)
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 26 січня 2016 р. №42 - 3/2016
смт. Ворохта
Про
клопотання
перед
Яремчанською міською радою
про присвоєння почесного
звання
України
«Матигероїня».
Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого
Указом Президента України від29.06.2001року № 476/2001, на виконання
Указів Президента України від 28.07.2007 року № 674/2007 « Про внесення
змін до Положення про почесні звання України» і від 06.02.2008 « Про деякі
питання вдосконалення нагородної справи» та розглянувши питання про
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» гр. Соловйовій Марії
Іванівні жительці смт. Ворохта, Яремчанської міської ради, ІваноФранківської області та обговоривши матеріали з цього приводу, селищна
рада
вирішила:
1. Клопотати перед Яремчанською міською радою про присвоєння
Соловйовій Марії Іванівні, 1971 року народження жительці смт. Ворохта
вул. Д.Галицького, 65-а/12 почесного звання України «Мати-героїня».
1.1. Секретарю селищної ради (Я. Білоусу) направити пакет
документів громадянки - претендентки на почесне звання України «Матигероїня» в відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому у
відповідності до чинного законодавства.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю.Галика.

Селищний голова

М.Йосипчук

