Засідання шостої
сесії Ворохтянської
селищної ради
Яремчанської
міської ради ІваноФранківської
області
від 14 липня
2016 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. №63 - 6/2016
смт. Ворохта
Про внесення змін
до селищного бюджету
по загальному фонду на 2016 рік
Керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням селищної ради від 24
грудня 2015р №18-2/2015 «Про селищний бюджет на 2016рік», рішенням
селищної ради від 26 січня 2016р. №31-3/2016 «Про внесення змін до
рішення селищної ради від 24 грудня 2015р №18-2/2015 «Про селищний
бюджет на 2016рік».
вирішила:
1.Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
селищного бюджету за підсумками 1 півріччя 2016 року збільшити дохідну
частину загального фонду селищного бюджету на суму 1000000(один
мільйон) гривень, в тому числі:
- 121000(сто двадцять одна тисяча ) гривень по ККД 13010200
«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»;
- 879000(вісімсот сімдеcят дев’ять тисяч) гривень по ККД18010500
«Земельний податок з юридичних осіб».
2.Спрямувати понадпланові надходження по загальному фонду
селищного бюджету в сумі 1000000(один мільйон)гривень гривень, в тому
числі:
2.1.-40000(сорок тисяч)гривень апарату управління КФК 010116
КЕВК 2273 на оплату енергоносіїв;
2.2.-107200(сто сім тисяч двісті)гривень комунальному підприємству
«Селищне комунальне підприємство» КФК 100203 КЕКВ 2610, а саме:
- 12,5 тис. грн. – придбання енергозберігаючих лам вуличного
освітлення;
- 10,0 тис. грн.. – придбання водовідвідних труб для комунальних

доріг місцевого значення;
- 10,0 тис. грн. – придбання кріплень для символіки;
- 60.0 тис. грн. – придбання декоративного вуличного освітлення;
- 14,7 тис. грн. – підготовчі роботи по озелененню центральної
частини смт. Ворохта.
2.3-199000(сто дев’яносто дев’ять тисяч )гривень на КФК 100203
КЕКВ 2240 на вивіз ТПВ;
2.4.-500000(п’ятсот тисяч)гривень на КФК 170703 КЕКВ 2240 на
поточний ремонт комунальних доріг, а саме:
- 199,0 тис. грн. – поточний ремонт дороги по вул. Миру у смт.
Ворохта;
- 146,0 тис. грн. – поточний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького у
смт. Ворохта;
- 155,0 тис. грн. – поточний ремонт дороги по вул. Грушевського у смт.
Ворохта.
2.5.-17500(сімнадцять тисяч п’ятсот)гривень на КФК 250344 КЕКВ
2620 на виконання програм, а саме:
- 3,0 тис. грн. на підтримку шахового клубу «Гамбіт»;
- 10,0 тис. грн. на підтримки діяльності Ворохтянського Аварійнорятувального загону спеціального призначення;
- 4,5 тис. грн.. – на придбання пожежних рукавів для Ворохтянської
пожежної частини.
2.6-126300(сто двадцять шість тисяч триста )гривень на КФК 250404
КЕКВ 2240
на
виготовлення змін до генерального плану,
виготовлення документації на земельну ділянку будинку культури,
проведення інвентаризації земель смт. Ворохта, а саме:
- 101,3 тис. грн. - виготовлення документації по внесенню змін до
генерального плану смт. Ворохта;
- 25,0 тис. грн. – виготовлення проектної документації на земельні
ділянки комунальної власності.
2.4.-10000 (десять тисяч)гривень на КФК 250380 КЕКВ 2620,як
субвенцію міському бюджету м Яремче для Ворохтянської міської
лікарні(на продукти харчування)
3. Головному бухгалтеру Ворохтянської селищної ради С.Бойчук
внести відповідні зміни до селищного бюджету на 2016 р.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну
комісію селищної ради з питань бюджету (І.Зінов’єва).

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р.№64 - 6/2016
смт. Ворохта
Про внесення змін
до селищного бюджету
по cпеціальному фонду на 2016рік
Керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням селищної ради від 24
грудня 2015р №18-2/2015 «Про селищний бюджет на 2016рік», рішенням
селищної ради від 26 січня 2016р. №31-3/2016 «Про внесення змін до
рішення селищної ради від 24 грудня 2015р №18-2/2015 «Про селищний
бюджет на 2016рік».
вирішила:
3.Враховуючи перевиконання дохідної частини спеціальному фонду
селищного бюджету за підсумками 1 півріччя 2016 року збільшити дохідну
частину спеціального фонду селищного бюджету на суму 22000(двадцять дві
тисячі) гривень, у тому числі:
- 22000(двадцять дві тисячі ) гривень по ККД 24062100 «Грошові
стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої
діяльності».
4.Спрямувати понадпланові надходження по спеціальному фонду
фонду селищного бюджету в сумі 22000(двадцять дві тисячі) гривень, у тому
числі:
2.1.-22000(двадцять дві тисячі ) гривень КФК 240601КЕВК 3110 на
придбання насосного агрегату та біореагентів для очисних споруд,
придбання лічильника для водоканалу.
3. Головному бухгалтеру Ворохтянської селищної ради С.Бойчук
внести відповідні зміни до селищного бюджету на 2016 р.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну
комісію селищної ради з питань бюджету (І.Зінов’єва).
Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. № 65 – 6/2016
смт. Ворохта
Про повторне звернення до
територіальних громад с. Татарів
та с. Яблуниця про добровільне
об’єднання територіальних
громад.
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13
жовтня 2015 р. № 1077-р; рішень Ворохтянської селищної ради:
№409-34/2015 від 16.07.2015 Про затвердження Порядку проведення
громадських обговорень з питань створення Ворохтянської територіальної
громади у складі селища Ворохта з центром у селищі Ворохта; № 410-35/2015
від 04.08.2015 р Про надання згоди на створення Ворохтянської
територіальної громади у складі селища Ворохта селищна рада
вирішила:
1.
У зв’язку з перевиборами та оновленням складу місцевих рад
після 25 жовтня 2015 року направити повторне звернення до громади с.
Татарів та
с. Яблуниця про добровільне об’єднання територіальних
громад с. Яблуниця,
с. Татарів та селища Ворохта з центром у селищі
Ворохта.
2.
Утворити спільну робочу групу з підготовки проектів рішень
щодо створення об’єднаної територіальної громади з центром у селищі
Ворохта.
3.
Затвердити план організаційних заходів щодо створення
об’єднаної Ворохтянської територіальної громади з центром у селищі
Ворохта.
Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р.№66 - 6/2016
смт. Ворохта
Про надання згоди на списання
автомобіля УАЗ-3962
Розглянувши звернення Ворохтянської міської лікарні від 29.06.2016 р.
№ 13 про надання згоди на списання з балансу Ворохтянської міської лікарні
автомобіля УАЗ-3963 та керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
селищна рада вирішила:
1. Надати згоду на списання з балансу Ворохтянської міської лікарні
автомобіля УАЗ-3963, тип – мікроавтобус меддопомоги – D, 2001 року випуску,
номер шасі 10000227, номер кузова 10002622, об’єм двигуна 2450 куб. см,
державний реєстраційний номер 07996 ІВ, інвентарний номер 1050002, балансова
вартість 22725,00 грн., залишкова вартість 00,00 грн., загальний пробіг 548,0 тис
км, у зв’язку з повним фізичним зносом та непридатністю до подальшої
експлуатації.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю. Галика.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

від 14 липня 2016 р.№67 - 6/2016
смт. Ворохта
Про списання з балансу
багатоквартирних будинків

Розглянувши звернення селищного комунального підприємства
від 04.07.2016 р. № 43 про списання з балансу багатоквартирних будинків та
керуючись Постановою КМУ від 20.04.2016 р. № 301 «Про затвердження
Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» та ст. 30 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1. Надати згоду на списання з балансу селищного комунального
підприємства багатоквартирних будинків згідно актів (додаток № 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника селищного голови Ю. Галика.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. № 68 - 6/2016
смт. Ворохта
Про надання пільг
зі сплати земельного податку
Керуючись Земельним кодексом України, ст.12.4, 30, 282, 284
Податкового кодексу України, Законом України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", розглянувши звернення ВП «Івано-Франківська дистанція колій»,
селищна рада
вирішила :
1. Відмовити в наданні пільги по сплаті земельному податку державним
підприємствам залізничного транспорту у розмірі 50% від суми нарахованого
земельного податку відповідно до правовстановлюючих документів на
землю.
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
(шоста сесія)
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 14 липня 2016 р. № 69 - 6/2016
смт. Ворохта
Про надання згоди на встановлення
Телекомунікаційної шафи та прокладки
Кабелю на території смт. Ворохта
Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про
телекомунікації», ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
розглянувши
звернення
Івано-Франківської
філії
ПАТ
«Укртелеком», селищна рада
вирішила:
1. Надати згоду Івано-Франківській філії ПАТ «Укртелеком» на
встановлення нової телекомунікаційної шафи біля існуючої телефонної
опори по вул. Миру у смт. Ворохта та прокладення траси волокнооптичного кабелю на земельній ділянці Ворохтянської селищної ради
загальною довжиною 1,8км. (у тому числі у землі 200 м.)
2. Івано-Франківській філії ПАТ «Укртелеком» при прокладенні траси
волокно-оптичного кабелю через земельні ділянки, які перебувають у
користуванні та у приватній власності отримати письмове погодження
користувачів та власників таких земельних ділянок.
3. Івано-Франківській філії ПАТ «Укртелеком» при прокладенні траси
волокно-оптичного кабелю у землі забезпечити відновлення верхнього
шару ґрунту у стані не гіршому до прокладення кабелю та встановити
відповідне позначення на місцевості.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з розгляду земельних питань, містобудування та екології селищної ради
(Т. Яворський).

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. №70- 6/2016
смт. Ворохта
«Про створення комітету
з конкурсних торгів для організації
та проведення процедур закупівлі»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,відповідно до Закону України „Про здійснення державних
закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII для забезпечення організації та
проведення процедур закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти,
сесія, селищна рада
вирішила:
1. Створити комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету
Ворохтянської селищної ради згідно з додатком №1.
2. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого
комітету Ворохтянської селищної ради згідно додатку №2.
3. Головою комітету з конкурсних торгів призначити – юрисконсульта
селищної ради Жабчука В.В.
4. Вважати такими що втратили чинність: рішення селищної ради від 06
квітня 2015 р. № 384 – 31/2015 «Про внесення змін до складу тендерного
комітету для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та
послуг виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради», рішення
селищної ради від 25 листопада 2011р. №106-9/2011 «Про тендерний комітет
виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради для організації та
проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг», розпорядження
селищного голови від 07.11.2011р. №172-р «Про створення тендерного
комітету Ворохтянської селищної ради для організації та проведення
процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти»,
розпорядження селищного голови від 24.03.2015 р. № 15-р смт. Ворохта «Про
внесення змін у розпорядження селищного голови від 07.11.2011 р. № 172-р
«Про створення тендерного комітету Ворохтянської селищної ради для

організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за
державні кошти».
5. Комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету Ворохтянської
селищної ради у своїй діяльності забезпечити суворе дотримання вимог
законодавства про державні закупівлі, здійснювати прийняття рішень на
засадах колегіальності, відсутності конфлікту інтересів та неупередженості.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Селищний голова

М.Йосипчук
Додаток № 1
до рішення
Ворохтянської селищної
ради
від 14.07.2016р № 706/2016

СКЛАД
комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету
Ворохтянської селищної ради
Жабчук
Володимир Васильович

- юрисконсульт селищної ради,
голова комітету з конкурсних торгів

Галик
Юрій Ярославович

- заступник селищного голови
заступник голови комітету з
конкурсних торгів

Бойчук
Світлана Михайлівна
торгів

- головний бухгалтер селищної ради,
секретар комітету з конкурсних
Члени комітету:

Проданюк
Надія Василівна

- спеціаліст з питань фінансів та
економіки

Палійчук
Мирослава Іванівна

- інспектор ВОБ селищної ради

Кіб’юк Ірина Ігорівна

- бухгалтер селищної ради

Секретар ради

Я. Білоус

Додаток № 1
до рішення
Ворохтянської селищної
ради
від 14.07.2016р № 706/2016
Положення
про комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Ворохтянської
селищної ради
I. Загальні положення
1. Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - службові (посадові) та
інші особи виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради (далі замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення
процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних
закупівель" (далі - Закон).
2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур
закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з
конкурсних торгів, Законом та іншими нормативно-правовими актами.
II. Порядок створення та організація діяльності комітету
1. Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням
сесії Ворохтянської селищної ради. До складу комітету не можуть входити
посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні
депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням сесії

Ворохтянської селищної ради.
2. До складу комітету входить не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість
службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є
меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні
входити всі службові (посадові) особи
замовника.
Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами
замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі,
наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість
прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який
призначається рішенням замовника та може мати право на підписання
договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником,
оформлених відповідно до законодавства.
Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови,
відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції
кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник
голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету,
то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на
період своєї відсутності).
За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші
особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з
технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.
5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою
комітету.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок
денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.
6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:
планування здійснення процедур закупівель;
складення та затвердження річного плану державних закупівель;
вибір процедури закупівлі;
інші питання відповідно до Закону .
7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету,
приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох
третин членів комітету.
За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є
вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується
усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.
У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається
у протоколі із зазначенням причин відмови.
III. Головні функції комітету
Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.
У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно
до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану
використання бюджетних (державних) коштів);
складення та затвердження річного плану державних закупівель;
здійснення вибору процедури закупівлі;
проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного
вибору переможця;
надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі
закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної
документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних
торгів
(цінових
та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір
найбільш економічно вигідної пропозиції
на підставі критеріїв та
методики оцінки, визначених у документації зконкурсних торгів
(кваліфікаційній документації);
проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної
процедури закупівлі;
забезпечення складання,
затвердження
та зберігання відповідних
документів з питань державних закупівель, визначених Законом ;
оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог
Закону;
ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель
відповідно до вимог законодавства;
вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з
призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених
у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення
процедури закупівлі;
забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних
для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль
у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до
законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок,
надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних
пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом .
IV. Права та обов'язки членів комітету
1. Члени комітету мають право:
виносити питання на розгляд комітету;
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та
порівняння
пропозицій
конкурсних
торгів
(цінових
та
кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну
для проведення процедур закупівель;
заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;
здійснювати інші дії, передбачені Законом .
2. Члени комітету зобов'язані:
організовувати та проводити процедури закупівель;
брати участь в усіх його засіданнях особисто;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель,
об'єктивний вибір переможця;
в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель,
пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за
результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та
акцептовані;
сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у
сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до
законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок,
надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних
пояснень;
вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів
щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур
закупівель.
Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та
прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель,
складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору
та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників,
результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних
торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців
процедур закупівель, здійсненні інших дій.
Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з
конкурсних торгів,Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно
та неупереджено розглядати
пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників
процедур
закупівель,
забезпечувати
збереження конфіденційності

інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації,
наданої
учасниками (учасниками попередньої
кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних
торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у
сфері закупівель, органу оскарження та
суду.
3. Голова комітету:
організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на комітет функцій;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
визначає дату і місце проведення засідань комітету;
пропонує порядок денний засідань комітету;
веде засідання комітету;
призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря
комітету із числа членів комітету;
визначає функції кожного члена комітету;
уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі
комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Рішення голови
комітету
щодо
призначення
заступника
(заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення
функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться
до протоколу засідання комітету.
4. Секретар
комітету
призначається
головою комітету у
встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та
оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів
комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням
голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує
відповідно до вимог законодавства зберігання документів
щодо
здійснення
закупівель,
дотримання
вимог законодавства з питань
діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження
відповідно до законодавства.
5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які
звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів
(кваліфікаційну
документацію)
та зміни до неї (за наявності) у
прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом
голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою
замовника або в електронному вигляді в разі використання електронних
засобів.
6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член

комітету, визначений головою комітету.
V. Відповідальність
1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті
ними рішення відповідно до законів України.
2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та
достовірність
інформації,
що
оприлюднюється
на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Секретар ради

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. № 71 - 6/2016
смт. Ворохта
«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. Бербеничука Юрія
Олександровича; Остапик Ірини Василівни 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, селищна рада
вирішила:
1.

Надати дозвіл гр. Бербеничук Юрію Олександровичу на вихід з
членів особистого селянського господарства, для ведення якого
використовується земельна ділянка площею 0,2500 га., яка знаходиться по
вул. Л.Українки у смт. Ворохта та згідно кадастрової книги перебуває у
користуванні Бербеничук Маріїі Танасіївної.
2.
Надати дозвіл гр. Остапик Ірині Василівні на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,4314 га., яка знаходиться по вул. Довбуша у смт.
Ворохта та згідно державного акту перебуває у власності Кульбяка Василя
Олексійовича
3. 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
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. №72 – 6/2016
смт. Ворохта
Про затвердження розпоряджень
селищного голови.
На
підставі
ст.26
Закону
України
самоврядування в Україні», селищна рада

«Про

місцеве

вирішила:
1.Затвердити розпорядження селищного голови, прийняті в
міжсесійний період:
з №32-р по №36-р.:
– №32 Про виділення коштів із загального фонду.(Поточний
ремонт по вул. Руднєва в сумі 52980,00 грн.)
– №33 Про виділення коштів з спеціального фонду
(Придбання мотокоси SHTIL FS 55 в сумі 6000,00 грн).
– №34 Про тимчасове припинення роботи ДНЗ ясла-садок
№35 Про затвердження складу з конкурсних торгів
виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради.
– №36 Про скликання шостої сесії.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. №73 - 6/2016
смт. Ворохта
Про внесення змін до штатного
розпису Ворохтянської селищної ради
У відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» №888-VIII
від 10.12.2015 року ст.37 ч.1 з метою ведення реєстрації місця проживання
фізичних осіб, селищна рада
вирішила:
1. Внести зміни до штатного розпису Ворохтянської селищної ради, що
не перевищує граничну чисельність типового штатного розпису, а саме:
- посаду реєстратора місця проживання фізичних осіб з 0,5 посадового
окладу.
2.. Контроль за даним рішенням покласти на заступника селищного
голови та головного бухгалтера селищної ради Бойчук . С.М.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 року №74 - 6/2016
смт. Ворохта
Про розгляд заяви Вербіцького
Ю. М. Густіліна С. В. Бояріна
Р.О.про надання
земельних ділянок як учасникам АТО.

Розглянувши заяву гр., Вербіцького Юрія Миколайовича,
Густіліна Сергія Володимировича, Бояріна Романа Олександровича 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.
Вербіцького Юрія Миколайовича, Густіліна Сергія Володимировича, Бояріна
Романа Олександровича учасника АТО для отримання земельних ділянок.
2. Про прийняте рішення селищної ради повідомити гр.
Вербіцького Юрія Миколайовича, Густіліна Сергія Володимировича, Бояріна
Романа Олександровича.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інженераземлевпорядника Блащука Н.В. та на голову земельної комісії Яворського
Т.А.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 р. № - /2016
смт. Ворохта
Про
затвердження
детального
планування території, надання дозволу на
розробку
детального плану території, надання
дозволу
на
виготовлення
проекту
землеустрою
щодо
відведення,
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та зміни конфігурації земельної ділянки,
продовжити термін дії договору оренди
земельної ділянки
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
детального планування території, надання дозволу на розробку детального
плану території, надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення, затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації земельної ділянки продовжити термін дії договору оренди
земельної ділянки селищна рада.
вирішила:
1. Затвердити детальне планування території:
1.1. 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.
Б.Хмельницького у смт. Ворохта Никораку Андрію Васильовичу жителю смт.
Ворохта, вул. Д.Галицького 15.
2. Дозволити виконкому Ворохтянської селищної ради
виготовлення проекту детального планування території:
2.1. На земельну ділянку площею 0,0855 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (магазин) по вул. Д.Галицького у смт.
Ворохта Семківу Ігоря Степановичу.

2.2. На земельну ділянку площею 0,1062 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
І.- Франка у смт. Ворохта Козак Ользі Василівні.
2.3. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
І.- Франка у смт. Ворохта Понипаляк Марії Григорівні.
2.4. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Миру у смт. Ворохта Лабчуку Юрію Володимировичу.
2.5. На земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Д. Галицького у смт. Ворохта Манівчуку Василю Павловичу.
2.6. На земельну ділянку площею 0,0500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
І.Франка у смт. Ворохта Манівчуку Василю Павловичу.
2.7. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Б.Хмельницького у смт. Ворохта Стручуку Василю Васильовичу.
2.8. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Паньку Василю Омельяновичу.
2.9. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Панько Мар’яні Петрівні.
2.10. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта Чижик Любов Юріївні.
2.11. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта Чижик Любов Юріївні.
3. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
3.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,2072
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. І - Франка у смт.
Ворохта Понипаляк Марії Григорівні жительці смт. Ворохта, вул. І – Франка,
10.
3.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,7289
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Довбуша ур.,
Чертіж у смт. Ворохта Детковській Ганні Василівні жительці смт. Ворохта,
вул. Довбуша, 24.
3.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,3101
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Мочерняк Богдані Ярославівні жительці смт. Ворохта, вул. Руднєва,
7-а.

3.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 1,5122
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Мочерняк Ярославі Ярославівні жительці смт. Ворохта, вул. Руднєва,
7-а.
3.5. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,4036
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Олесів Тетяні Романівні жительці смт. Ворохта, вул. Грушевського,
9-а.
3.6. земельної ділянки з земель комунальної власності площею
0,3866га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Руднєва у
смт. Ворохта Лабчуку Юрію Володимировичу жителю смт. Ворохта, вул.
Миру, 61.
3.7. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1815
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул.
Б.Хмельницького у смт. Ворохта Стручуку Василю Васильовичу жителю смт.
Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 31.
3.8. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,6950
га. для ведення особистого селянського господарства, по вул. Говерлянська
ур., Буков’ян у смт. Ворохта Стручуку Василю Васильовичу жителю смт.
Ворохта, вул. Б.Хмельницького, 31.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації:
4.1. земельної ділянки площею 0,1450 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул. Говерлянська у смт. Ворохта Матіїв Ользі
Василівні, жительці смт Ворохта , вул. Миру,4/4.
5. Продовжити термін дії договору особистого строкового сервітуту
ПП. Романюку Петру Васильовичу,на земельну ділянку площею 0,0050 га. по
вул. Д.Галицького, терміном на 3 (три) роки.

Селищний голова

М.Йосипчук

