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ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ
восьмої сесії
від 10 листопада 2016 року
Були присутні:
Депутати селищної ради – 19 депутатів.
Депутат міської ради – Климпуш Микола Миколайович
засідання восьмої сесії селищної ради відкрив та вів голова
селищної ради Йосипчук Микола Олексійович.
Сесія затвердила порядок денний:
1. Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2016р.
2. Про призупинення продажу земельних ділянок центральної частини
селища.
3. Про надання цільових одноразових допомог
4. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки.
5. Про затвердження пайового внеску на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури смт. Ворохта.
6.Про обов’язковість сплати за вивезення твердих побутових відходів
(ТПВ).
7. Про розгляд звернення учасника бойових дій Романюка П.В..
8. Про надання пільг в оплаті за харчування дітей у ДНЗ «Лісова казка»
9.Про вихід із членів особистого селянського господарства.
10.Про затвердження розпоряджень селищного голови.
11. Про розгляд заяв про надання земельних ділянок як учасникам АТО.
12.Про дозвіл на розміщення тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності.
13. Про розгляд земельних питань.

Восьму сесію розпочав голова Ворохтянської селищної ради Йосипчук
М.О. із річного фінансового звіту про діяльність виконавчого комітету
Ворохтянської селищної ради за період з 10.11.2015р. по 10.11.2016 р., де
відмітив основні заходи, які були проведені у вищезазначеному періоді, а саме:
– Проведення капітального ремонту вул.: Заводська, Войтул, Миру, Довбуша
(221347,0 грн.);
– Завершення капітального ремонту вул.. Шевченка (279793,0 грн.);
– Проведено роботи по завезенню підсипочного матеріалу для доріг у зимовий
період (9800,0 грн.);
– Придбано крісла для будинку культури (157665,0 грн)
– Придбано труби для комунальних доріг місцевого значення (115200,0 грн.)
– Завершено капітальний ремонт вулиці Грицулівка участок Осередок
( 190686,0 грн.)
– Завершується капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Д.Галицького
(оплачено - 109000,0 грн.)
– Придбано електроплиту для ДНЗ «Лісова казка» (10980,0 грн.)
– Придбано морозильну камеру для ДНЗ «Лісова казка» (8000,0 грн.)
– Придбано мотокосу (6000,0 грн.)
– Придбано габіонні сітки для ремонту моста по вул. Руднєва (9000,0 грн.) .
– Придбано насосні агрегати для очисних споруд (10536,0 грн.)
– Придбано відеокамери для будівлі селищної ради (12912,0 грн.)
– Придбано системний блок для потреб селищної ради (7000,0 грн.)
– Придбане обладнання для сцени будинку культури (8972,0 грн.)
– Придбано енергозберігаючі лампи вуличного освітлення (12500,0 грн.)
– Придбано кріплення для символіки (10000,0 грн.)
– Придбано декоративне вуличне освітлення (60000,0 грн.)
– Проведені підготовчі роботи по озелененню центральної частини
(14700,0 грн.)
– Проведено поточний ремонт вул. Руднєва (155834,0 грн.)
– Проведено поточний ремонт по вул. Шевченка (55980,0 грн.)
– Проведено поточний ремонт по вул. Миру (191630,0 грн.)
– Проведено поточний ремонт по вул. Б.Хмельницького (139880,0 грн.)
– Проведено тендер на придбання автомобіля сміттєвоза - 1999500 грн.
– Заключено договір на проведення робіт по внесенню змін до генерального плану
та виготовлення зонування території смт. Ворохта (64545,0 грн.)

Заслухавши звіт голови та привітання з річницею депутатів сьомого
скликання, перейшли до порядку денного.

І. Слухали: Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2016р.
Доповідає: І.Зінов’єв, голова бюджетної
комісії,співдоповідачі
С.Бойчук
–
головний бухгалтер, Ю.Галик – заступник
селищного голови.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №84-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20).
Рішення - прийняте.
IІ. Слухали: Про призупинення продажу земельних ділянок центральної
частини селища.
Доповідає: М.Йосипчук – селищний
голова
По даному питанню голова селищної ради зазначив, що на спільній
зустрічі представників Ворохтянської селищної ради, Данчака Ігора Остаповича
– кандидата архітектури, доцента кафедри архітектурного проектування
Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», ГО
«Відродження Ворохти» та інших активістів селища було прийняте рішення про
розроблення ескізного проекту забудови центральної частини селища, який буде
подано на ознайомлення та затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
Виступили жителі смт. Ворохта – Палійчук Мирослав Петрович та
Скорецька Любов Василівна, які наголосили, що подали заяву до Ворохтянської
селищної ради на приватизацію земельної ділянки в центральній частині
селища, на якій розташований гараж та господарські споруди, якими вони вже
довгий час користуються, орієнтовно від 2001 року, з моменту купівлі квартири
№5 в будинку №55 по вул. Д.Галицького.
На що голова дав відповідь, що мова йде про продаж земельних ділянок, а
на заяву Скорецької Любові Василівни виконкомом Ворохтянської селищної
ради надіслана вже неодноразова відповідь, де чітко вказано, що приватизація
даної ділянки неможлива, оскільки земельна ділянка на якій розташований
гараж та господарські споруди відноситься до земель громадської забудови, та
підлягає викупу на основі конкурсу для отримання даної земельної ділянки у
приватну власність.
Після обговорення даного питання депутат Матійчук Іван Миколайович
вніс пропозицію внести в пункт 1 означення «терміном на 6 місяців від дня
проведення восьмої сесії Ворохтянської селищної ради, продаж земельних
ділянок у центральній частині селища по вулиці Д.Галицького (ділянка від
залізничного переїзду до залізничного віадуку, та від р. Прут до залізничної
колії Львівської залізниці).».
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №85-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 12 , проти – 5, утримались – 3).
Рішення прийняте.
IIІ. Слухали: Про надання цільових одноразових допомог

Доповідає: М.Йосипчук – селищний
голова
Виступив житель смт. Ворохта – Шегрин Микола Онуфрович, який
повідомив всіх присутніх, що даної адресної грошової допомоги потребують
жителі смт. Ворохта вул. Д.Галицького №№89,91 на ремонт теплотраси, якою
від котельні Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів подавалось тепло до будинків №
№89,91 по вул. Д.Галицького.
Селищний голова наголосив, що по результатах спільних зустрічей та
нарад, з представниками Яремчанської міської ради, Ворохтянської селищної
ради, Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів та жителів даних будинків було
прийняте рішення про співфінансування ремонту теплотраси, але в зв’язку з
тим, що теплотраса будників №№ 89,91 не перебуває на балансі Ворохтянської
селищної ради, було вирішено надати одноразові цільові грошові допомоги
жителям вищезазначених будинків, в свою чергу жителі зобов’язувались
створити ОСББ та розрахуватися як юридична організація за ремонт теплотраси
і в подальшому прийняти на баланс новоствореного ОСББ теплотрасу,
заключити договір з тепло генеруючою організацією договір на постачання
тепла, та зобов’язання жителів про створення ОСББ не було виконане.
Після обговорення даного питання
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №86-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 12 , утримались – 8)
Рішення прийняте.
ІV. Слухали: Про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки.
Ю.Галик – заступник селищного
голови
Виступив ПП Марків Михайло Миколайович, який протестував проти
затвердження проекту рішення з виразом «без права викупу», мотивуючи тим
що дана земельна ділянка була внесена у перелік земель, які підлягають
продажу у 2015 році, про що було прийняте відповідне рішення, на якому дали
дозвіл на викуп даної земельної ділянки у вересні місяці 2015 року.
У відповідь голова Ворохтянської селищної ради повідомив усіх
присутніх ,що дане рішення «Про продаж земельних ділянки у приватну
власність для здійснення підприємницької діяльності» від 04 вересня 2015 р. №
426 – 36/2015 дійсно було прийняте, проте ППВКФ «Оксамит» не викупив
земельну ділянку площею 0,1260 га для обслуговування промисловопродуктового ринку по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта по даний час.
Під час обговорення цього питання депутатами та головуючим було
запропоновано вилучити з тексту проекту рішення вираз «без права викупу» та
додати пункт з текстом – «На протязі 6 місяців від дня проведення восьмої сесії
подати на розгляд сесії та виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради
ескізний проект забудови земельної ділянки де розташований промисловопродуктового ринку смт. Ворохта з подальшим обговоренням на сесії
Ворохтянської селищної ради»
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №87-8/2016 додається, за дане

рішення проголосували: за – 20 ).
Рішення прийняте.
V. Слухали: Про затвердження пайового внеску на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури смт. Ворохта.
Ю.Галик – заступник селищного
голови
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №88-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20 ).
Рішення прийняте.
VI. Слухали: Про обов’язковість сплати за вивезення твердих побутових
відходів (ТПВ).
Доповідає: Я.Білоус –
секретар
селищної ради.
Після обговорення даного питання депутатами було запропоновано в
проект рішення внести пункт з текстом «Підставою надання адміністративних
послуг Ворохтянською селищною радою для фізичних та юридичних осіб є
обов’язкове укладення та виконання договору на вивіз твердих побутових
відходів».
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №89-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20).
Рішення прийняте.
VIІ. Слухали: 7. Про розгляд звернення учасника бойових дій
Романюка П.В..
Доповідає: Я.Білоус –
секретар
селищної ради.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №90-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20 ).
Рішення прийняте.
VIIІ. Слухали: Про надання пільг в оплаті за харчування дітей у ДНЗ
«Лісова казка»
Доповідає: Я.Білоус – секретар
селищної ради.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №91-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20 ).
Рішення прийняте.
ІX. Слухали: Про вихід із членів особистого селянського господарства.
Доповідає: Я.Білоус –
секретар
селищної ради
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №92-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20 ).

Рішення прийняте.
X. Слухали: Про затвердження розпоряджень селищного голови.
Доповідає: Я.Білоус –
секретар
селищної ради
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №93-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20 ).
Рішення прийняте.
XІ. Слухали: Про розгляд заяв про надання земельних ділянок, як
учасникам АТО.
Доповідає: Н.Блащук –
інженер
землевпорядник.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №94-8/2016 додається, за дане
рішення проголосували: за – 20 ).
Рішення прийняте.
XIІ. Слухали: Про дозвіл на розміщення тимчасової споруди для
здійснення підприємницької діяльності.
Доповідає: Н.Блащук –
інженер
землевпорядник.
Вирішили: за дане рішення проголосували: за – 7 , проти – 7 ,
утримались – 6 ).
Рішення неприйняте.
XIIІ. Слухали: Про розгляд земельних питань.
Доповідає: Н.Блащук – інженер
землевпорядник.
Інженер-землевпорядник зачитав матеріали із земельних питань, після
чого було поставлено на голосування головою Ворохтянської селищної ради
земельних питань по пунктах.
Вирішили:
з.п.п 1.1. по п.п 1.10.
По обговоренню даного пункту було запропоновано депутатом
Ворохтянської селищної ради сьомого скликання Прощуком П.В. всі земельні
ділянки, які є дотичні до доріг комунального значення, на яких будуть
проводити ремонтні роботи в 2017 році відкласти або не надавати позитивних
рішень доки не буде письмових дозволів від власників на облаштування доріг
комунального значення по їхніх земельних ділянках.
– Підпункти 1.1.; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 ;1.7; 1.8; 1.9 проголосували:
за – 20.
– підпункти 1.3 та 1.10 проголосували:
проти – 19; утримались – 1.
– з. п.п. 2.1. по п.п. 2.7 проголосували за – 20.
– з п.п. 3.1. по п.п. 3.4.

Після обговорення пункту 3 було запропоновано депутатами та
головою селищної ради п.п. 3.1. відкласти до наступної сесії
За дану пропозицію проголосували:
за – 18, утримались – 2 .
п.п. 3.2; 3.3; 3.4 проголосували:
за – 20 .
– з п.п. 4.1 по п.п. 4.9 – проголосували:
за – 20 .
– з п.п. 5.1. по п.п. 5.6
По обговоренню даного пункту було запропоновано депутатами та
головою селищної ради п.п. 5.3. відкласти до наступної сесії
За дану пропозицію проголосували:
за – 18 , утримались – 2 .
п.п. 5.1;5.2; 5.4; 5.5; 5.6 проголосували:
за – 20 .
– п. 6. – проголосували:
за – 20 .
– п. 7. – проголосували:
за – 20 .
– п. 8. –проголосували:
за – 20 .
– з п.п. 9.1 по п.п. 9.2 проголосували:
за – 20 .
(рішення сесії селищної ради №95-8/2016 додається).

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 84- 8/2016
смт. Ворохта
Про виконання селищного бюджету
за 9 місяців 2016р
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 9 місяців 2016 року збільшити дохідну
частину загального фонду селищного бюджету на суму 700000(сімсот тисяч)
гривень, в тому числі:
- 249500( двісті сорок дев’ять тисяч п’ятсот ) гривень по ККД
14040000 «Акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів»;
- 103100(сто три тисячі сто) гривень по ККД18010100 «Податок на
нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки».
- 184600( сто вісімдесят чотири тисячі шістсот ) гривень по ККД
18050400 «Єдиний податок»;
- 162800(сто шістдесят дві тисячі вісімсот) гривень по
ККД18010500«Земельний податок з юридичних осіб».
2.Установити профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі
700000( сімсот тисяч) гривень,напрямком використання якого визначити
передачу коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету
розвитку(спеціального фонду), та дефіцит спеціального фонду селищного
бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду до бюджету розвитку в сумі 700000(сімсот тисяч)гривень
3.Спрямувати кошти по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі
700000( сімсот тисяч)гривень на КФК 150101 КЕКВ 3110 на придбання
автомобіля-сміттєвоза.
4. Зменшити видатки по КФК 170703 КЕКВ 2240 в сумі 38 000,00
(тридцять тисяч) грн. зі статті видатків «Поточний ремонт комунальних доріг»

збільшити видатки по КФК 100203 КЕКВ 2610 в сумі 30000 тис грн.. для
Селищного комунального підприємства на виплату заробітної плати
прибиральникам та покриття витрат на електроенергію до кінця 2016 року,та .8000 (вісім тисяч)грн. на КФК 250380 КЕКВ 2620,як субвенцію міському
бюджету м. Яремче для Ворохтянської міської лікарні(на придбання
медикаментів та поточний ремонт кардіографа)
5.Контроль за виконання даного рішення покласти головного бухгалтера
С. Бойчук, та на постійну комісію селищної ради з питань бюджету
(І.Зіновєва).

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 85- 8/2016
смт. Ворохта
Про призупинення продажу земельних
ділянок центральної частини селища

У зв’язку з необхідністю розроблення проекту перспективного
плану забудови та розвитку центральної частини смт Ворохта, та у зв’язку з
тим, що в даний час проводиться робота по внесенню змін до генерального
плану смт. Ворохта, виготовлення детального плану території смт Ворохта,
ділянка по вул. Д.Галицького від залізничного переїзду до залізничного віадуку,
та з метою упорядкування забудови центральної частини селища та керуючись
ст. 26, 28, 29, 31, 33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи
протокол постійної комісії Ворохтянської селищної ради з розгляду земельних
питань, містобудування та екології від 08.11. 2016 року,
селищна рада
вирішила:
1. Призупинити ,терміном на 6 місяців від дня проведення восьмої
сесії Ворохтянської селищної ради, продаж земельних ділянок у центральній
частині селища по вулиці Д.Галицького (ділянка від залізничного переїзду до
залізничного віадуку, та від р. Прут до залізничної колії Львівської залізниці).
2. Передбачити у селищному бюджеті витрати на проектування
центральної частини селища.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на: заступника
селищного голови Ю. Галика, головного бухгалтера С. Бойчук, постійну
комісію з питань економіки, фінансів та бюджету (І. Зінов’єва.), постійну
комісію з розгляду земельних питань, містобудування та екології
(Т.Яворського).

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 86 - 8/2016
смт. Ворохта
Про надання цільових
одноразових допомог
Розглянувши колективне звернення та заяви жителів будинків №№ 89, 91
у смт Ворохта по вул. Д.Галицького, Теплої З.Д., Байдюк Б.М., Шегрин Л.Г.,
Панасюк В.В., Голіней М.А., Савчук Н.К, Проданюк М.М. Мочерняк Л.І. про
надання одноразової цільової допомоги на ремонт теплотраси, протокол № 7 від
29.09.2016 р. засідання комісії з перевірки матеріально-побутових умов
громадян, які претендують на отримання пільг та допомог, протокол засідання
бюджетної комісії та керуючись ст. 26, 31, 51, 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1. Надати одноразову грошову, цільову допомогу для гр. Теплої З.Д.,
Байдюк Б.М., Шегрин Л.Г., Панасюк В.В., Голіней М.А., Савчук Н.К, Проданюк
М.М. Мочерняк Л.І. по 4400,00 грн. кожному, разом 35200 грн на ремонт
частини теплотраси, яка веде від теплової камери Ворохтянської ЗОШ до
багатоквартирних житлових будинків №№ 89, 91 по вул. Д.Галицького.
2. Після освоєння вищезазначеними громадянами цільових коштів та
проведення робіт по ремонту частини теплотраси, постійній комісії з питань
економіки, фінансів та бюджету провести обстеження та надати відповідні
документи, щодо цільового використання коштів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Галика Ю.Я.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 87 - 8/2016
смт. Ворохта
Про продовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення ПП ВКФ «Оксамит» про продовження терміну дії
договору оренди, керуючись ст.12, 93,120, 124,125 Земельного кодексу України
і ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи
протокол постійної комісії Ворохтянської селищної ради з розгляду земельних
питань, містобудування та екології від 08.11. 2016 року, селищна рада
вирішила:
1. Продовжити ПП ВКФ «Оксамит» термін дії договору оренди від 12
травня 2011 року земельної ділянки загальною площею 1259,82 м. кв. по
вул. Д. Галицького для обслуговування промислово-продуктового ринку
терміном на 3 роки.
2. На протязі 6 місяців від дня проведення восьмої сесії подати на розгляд
сесії та виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради ескізний
проект забудови земельної ділянки де розташований промисловопродуктовий ринок у смт. Ворохта, з подальшим обговоренням на сесії
Ворохтянської селищної ради та на засіданні виконавчого комітету
Ворохтянської селищної ради.
3. Виконавчому комітету Ворохтянської селищної ради укласти додаткову
угоду до договору оренди земельної ділянки від 12 травня 2011 року
згідно вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інженераземлевпорядника Н.Блащука, та 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
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 09 листопада 2016 р. № 88 – 8/2016
смт. Ворохта
Про затвердження пайового внеску
на
розвиток
інженернотранспортної
та
соціальної
інфраструктури смт. Ворохта.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у відповідності до
Положення «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Ворохта»
затвердженого рішенням Ворохтянської селищної ради від 29.03.2013р. №21117/2013, розглянувши заяву гр. Довгаленка Юрія Юрійовича, про надання
дозволу на відтермінування платежів пайового внеску на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури, враховуючи протокол бюджетної
комісії №3-11/2016 від 09.11.2016 р. селищна рада
вирішила:
1.
Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспорної та
соціальної інфраструктури смт. Ворохта, який виник у результаті введення у
експлуатацію житлового будинку готельного типу фізичною особою
Довгаленком Ю.Ю. за адресою: смт. Ворохта, вул. Говерлянська, 7а у сумі
99463,48 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістдесят три гривні 48
копійок).
2.
Оплату пайового внеску на розвиток інженерно-транспорної та соціальної
інфраструктури смт. Ворохта здійснити у порядку передбаченому розділом 7
Положення «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Ворохта»
затвердженого рішенням Ворохтянської селищної ради від 29.03.2013р. №21117/2013.
3.
Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 89 - 8/2016
смт. Ворохта
Про обов’язковість сплати
за вивезення твердих
побутових відходів (ТПВ)
Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови щодо
необхідності дотримання Правил благоустрою селища у частині вивезення
твердих побутових відходів та обов’язковості сплати за ТПВ фізичними та
юридичними особами, та керуючись ст. 26, 31, 51, 52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1. Зобов’язати фізичні та юридичні особи ,які розміщені або здійснюють
діяльність у селищі Ворохта укласти договори із Ворохтянською селищною
радою на вивезення ТПВ(твердих побутових відходів) та сплачувати належно
плату у відповідності до рішення Ворохтянської селищної ради . від 26 січня
2016 р.№ 39 – 3/2016 смт. Ворохта «Про затвердження норм утворення твердих
побутових відходів в смт. Ворохта»
2. До осіб, які відмовились укласти договір на вивезення ТПВ та не
сплачують відповідну плату, будуть застосовані штрафи в адміністративному
порядку, як за порушення правил благоустрою селища.
3. Підставою надання адміністративних послуг Ворохтянською
селищною радою для фізичних та юридичних осіб є обов’язкове укладення та
виконання договору на вивіз твердих побутових відходів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Галика Ю.Я.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 90 - 8/2016
смт. Ворохта
Про розгляд звернення
учасника бойових дій
Романюка П.В.

Розглянувши звернення учасника бойових дій Романюка Петра
Васильовича (посвідчення серії УБД № 044947 від 30.03.2016 р.) про оплату за
навчання свого сина Романюка Юрія Петровича, студента Буковинського
державного університету та протокол засідання бюджетної комісії від
07.11.2016 р. та керуючись ст. 5, п. 19 ст. 6, ст. 12 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Бюджетним Кодексом України
та ст. 26, 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
1. Здійснити часткову оплату за навчання сина учасника бойових дій
Романюка Петра Васильовича студента Буковинського державного університету
м. Чернівці Романюка Юрія Петровича у розмірі 30% (5070 грн) від суми плати
за навчальний рік 16900 грн згідно Угоди про підготовку фахівця з повною
вищою медичною освітою від 02.09.2013 р. № 224/491 П. по КФК 090412
КЕКВ2730.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю. Галика, головного бухгалтера С. Бойчук та голову
бюджетної комісії І. Зінов’єва.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016р.№ 91 – 8/2016
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
26 січня 2016 р.№ 40 - 3/2016 «Про порядок нарахування батьківської плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Лісова
казка», розглянувши звернення гр. Юрчук Людмили Євгенівни, про зменшення
розміру батьківської плати у відповідності до протоколу від 26 жовтня 2016 року
№8 комісії Ворохтянської селищної ради з перевірки матеріально-побутових
умов громадян, які претендують на отримання пільг та допомог селищна рада
вирішила:
1. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей у ДНЗ ясла-садок
«Лісова казка» батькам, у сім’ях яких троє і більше дітей:
 Юрчук Людмилі Євгенівні.
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
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 92 - 8/2016
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. Бухонко Ольги Миколаївни,
Томащука Назара Васильовича 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. Бухонко Ользі Миколаївні на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,1550 га., яка знаходиться по вул. М.Грушевського у
смт. Ворохта та згідно кадастрової книги перебуває у користуванні Бухонко
Едуарда Аркадійовича
2. Надати дозвіл гр. Томащуку Назару Васильовичу на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,6164 га., яка знаходиться по вул. Войтул у смт.
Ворохта та згідно кадастрової книги перебуває у користуванні Левко Марії
Миколаївни.
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
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 93 – 8/2016
смт. Ворохта
Про затвердження розпоряджень
селищного голови.
На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити розпорядження селищного голови, прийняті в
міжсесійний період:
з №50-р по №52-р.:
№50-р від10.10.2016р.Про початок опалювального сезону
періоду 2016-2017 років
№51-р від 17.10.2016р. Про скликання восьмої сесії
№52-рПро внесення змін в дод. №4 рішення селищної ради №31-3\2016
р. від 26.01.2016 р.«Про селищний бюджет на 2016р.»

Внести зміни в дод. №4 «Перелік об’єктів видатків на які у 2016 році

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» рішення селищної ради
№31-3\2016 р. від 26,01.2016 р. «Про селищний бюджет на 2016 рік», виклавши його
в новій редакції (дод. №4 додається).

Додаток 4
до рішення сесії

від 26.01.2016 р.№31 - 3/2016

Перелік об"єктів видатки на які у 2016 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
Код
головного
розпоряд
ника
коштів

назва
головного
розпорядника
коштів

150101 Ворохтянська
селищна рада

тис.грн
Відсоток Всього
Всього видатків
заверше видатків на поточний рік
ності
на
будівниц заверше
тва
ння
об"єкту будівниц
на
тва
початок об"єкту
планово на
го
майбутні
бюджетн роки
ого року
Виготовлення проектної документації на водовідведення та
200
очисні споруди
Назва об"єку відповідно
проектно- кошторисної
документації тощо

Загальни
й обсяг
фінансув
ання
будівницт
ва

Ворохтянська
селищна рада

Капітальний ремонт центральної частини селища із
декоративним освітленням

250

Ворохтянська
селищна рада

Капітальний ремонт доріг місцевого значення

500

Ворохтянська
селищна рада

Капітальний ремонт огорожі клубу

100

Ворохтянська
селищна рада

Капітальний ремонт вуличного освітлення

250

Ворохтянська
селищна рада

Придбання автомобіля - сміттевоза

700

РАЗОМ
Секретар селищної ради

2000,0
Я.Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 року № 94 - 8/2016
смт. Ворохта
Про розгляд заяви, Полякова
О.В., Йосипчук Р.М., Білого І.В.,
Тиро В.Я., ШайковськогоА.А.,
Карпіна Р.В., Мінаєва О.М.,
Доброцького Ю.М. про надання
земельних ділянок як учасникам АТО.
Розглянувши заяви учасників АТО гр., Полякова Олександра
Вікторовича. Йосипчука Романа Михайловича, Білого Івана Володимировича,
Тиро Василя Ярославовича, Шайковського Анатолія Андрійовича, Карпіна
Романа Володимировича, Мінаєва Олександра Миколайовича, Доброцького
Юрія Миколайовича 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, як учасників АТО:
гр., Полякова Олександра Вікторовича Йосипчука Романа Михайловича Білого
Івана Володимировича Тиро Василя Ярославовича Шайковського Анатолія
Андрійовича Карпіну Роману Володимировичу Мінаєву Олександровичу
Миколайовичу Доброцького Юрія Миколайовича учасника АТО для отримання
земельних ділянок.
2. Про прийняте рішення селищної ради повідомити гр., Полякова
Олександра Вікторовича, Йосипчука Романа Михайловича, Білого Івана
Володимировича, Тиро Василя Ярославовича, Шайковського Анатолія
Андрійовича, Карпіна Романа Володимировича, Мінаєва Олександра
Миколайовича, Доброцького Юрія Миколайовича.
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
( восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 р. № 95 - 8/2016
смт. Ворохта
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення,
надання дозволу на розробку
детального плану території, затвердження
проекту землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок,
затвердження
детального
планування
території,
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та зміни конфігурації земельної ділянки,
затвердження акту встановлення меж
земельних
ділянок,
відкладання
до
наступного засідання сесії, затвердження
проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки, внесення
зміни у рішення сесії Ворохтянської
селищної ради
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. ст. 12, 20. 22 ч. 3, 81, 116, 118, 121, 186, 198 та п.1 та розділу Х Перехідних
положень Земельного кодексу України, ст.35 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши звернення громадян Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення, надання дозволу на розробку детального плану
території, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, затвердження детального планування території, затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та зміни конфігурації земельної ділянки, затвердження акту
встановлення меж земельних ділянок, відкладання до наступного засідання сесії,
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки, внесення зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної ради.
вирішила:
1. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
1.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1447 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель

та споруд по вул. Л. Українки у смт. Ворохта Варцаб’юк Парасці Юріївні
жительці смт. Ворохта, вул. Л.Українки, 26.
1.2. 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 Гілці Ганні Миколаївні жительці смт.
Ворохта, вул.,Руднєва, 18.
1.3. 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 Пониполяк Марії Григорівні жительці
смт. Ворохта, вул. І.Франка, 10.
1.4. земельної ділянки з земель комунальної власності 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
жительці смт. Ворохта, вул. Д.Галицького, 88.
1.5. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Панько Василю Омеляновичу
жителю смт. Ворохта, вул. Д.Галицького, 88.
1.6. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0640 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Чижик Любов Юріївні жительці
смт. Ворохта, вул., Д.Галицького, 107.
1.7. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0860 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Чижик Любов Юріївні жительці
смт. Ворохта, вул. Д.Галицького, 107.
1.8. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1372 га.
для ведення особистого селянського господарства по вул. Д.Галицького у смт.
Ворохта Чижик Любов Юріївні жительці смт. Ворохта, вул. Д.Галицького, 107.
2. Дозволити виконкому Ворохтянської селищної ради виготовлення
проекту детального планування території:
2.1. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Войтул у смт. Ворохта Жигалюку Юрію Івановичу.
2.2. На земельну ділянку площею 0,1106 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Довбуша у смт. Ворохта Ониськіву Володимиру Миколайовичу.
2.3. На земельну ділянку площею 0,1184 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Грицулівка у смт. Ворохта Ониськів Оксані Віталіївні.
2.4. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
І.Франка у смт. Ворохта Бодейчуку Василю Васильовичу.
2.5. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування очисних
споруд по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі

Ворохтянської селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській
області.
2.6. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування будинку
культури по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі
Ворохтянської селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській
області.
2.7. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення:
3.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,4032 га.
(кадастровий номер: 2611040300:21:007:0194), для ведення особистого
селянського господарства по вул. І. Франка смт Ворохта Михайлюку Дмитру
Дмитровичу, жителю смт. Ворохта, вул. І.Франка, 45 та передати дану земельну
ділянку в приватну власність.
3.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:21:007:0195),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
І. Франка смт Ворохта Михайлюку Дмитру Дмитровичу, жителю смт. Ворохта,
вул. І.-Франка, 45 та передати дану земельну ділянку в приватну власність.
3.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0199 га.
(кадастровий номер: 2611040300:21:007:0246), для ведення особистого
селянського господарства по вул. Миру у смт Ворохта Палійчуку Дмитру
Івановичу, жителю смт. Ворохта, вул. Довбуша, 9 та передати дану земельну
ділянку в приватну власність.
3.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1200 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:21:003:0131),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Височана смт Ворохта Сомовій Вікторії Дмитрівні, жительці Кіровоградської
області м. Новомиргород вул. Леніна, 262. та передати дану земельну ділянку в
приватну власність.
4. Затвердити детальне планування території:
4.1. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1335 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Говерлянська у
смт. Ворохта Варцаб’юку Дмитру Дмитровичу жителю смт. Ворохта, вул.
Говерлянська, 8.
4.2. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Говерлянська у
смт. Ворохта Симак Тетяні Степанівні жительці м. Івано-Франківськ, вул. Є.
Коновальця, буд.264Е кв.9.

4.3. 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. І.Франка у смт.
Ворохта Пониполяк Марії Григорівні жительці смт. Ворохта, вул. І.Франка, 10.
4.4. 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. Довбуша у смт.
Ворохта Німчук Уляні Миколаївні жительці смт. Ворохта, вул. Довбуша, 13.
4.5. 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. Д.Галицького у
смт. Ворохта Панько Мар’яні Петрівні жительці смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 88.
4.6. 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. Д.Галицького у
смт. Ворохта Панько Василю Омеляновичу жителю смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 88.
4.7. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0640 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта Чижик Любов Юріївні жительці смт. Ворохта, вул. Д.Галицького,
107.
4.8. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0860 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта Чижик Любов Юріївні жительці смт. Ворохта, вул. Д.Галицького,
107.
4.9. 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. Шевченка у смт.
Ворохта Пащуку Володимиру Михайловичу жителю смт. Ворохта, вул.
Шевченка, 43.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації:
5.1. земельної ділянки площею 0,0805 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Миру, у смт. Ворохта Сапіжак Наталі Василівні, жительці м. Івано-Франківська ,
вул. Г.Хоткевича,6/1.
5.2. земельної ділянки площею 0,1500 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Довбуша, у смт. Ворохта Бойчуку Дмитру Никифоровичу, жителю смт Ворохта ,
вул. Довбуша,58.
5.3. земельної ділянки площею 0,1512 га, для обслуговування складського

приміщення по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНОФРАНКІВСЬКГАЗ».
5.4. земельної ділянки площею 0,1221 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул. Войтул у смт. Ворохта Павук Галині Яківні,
жительці смт Ворохта , вул. Войтул, 33.
5.5. земельної ділянки площею 0,0481 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул. Войтул у смт. Ворохта Павук Галині Яківні,
жительці смт Ворохта , вул. Войтул, 33.
6. Затвердити акт встановлення межі:
6.1. від 02.11.2016 р. Волосюк Оксані Дмитрівні, жительці смт Ворохта
вул. Г. Хоткевича, 4
на земельну ділянку площею 0,0454 га по
вул. Г. Хоткевича в смт Ворохта.
7. Відкласти до наступного засідання сесії:
7.1. заяву Бордуляка Ю.В. надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із комунальної власності
площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства по вул.,
Д.Галицького в смт Ворохта, у зв’язку з відсутністю план-схеми земельної
ділянки погодженої суміжниками та довідки про те що людина не скористалася
правом безоплатної приватизації.
7.2.У зв’язку з уточненням відстані до дороги комунального значення
земельну ділянку з земель комунальної власності площею 0,0212 га.
(кадастровий номер: 2611040300:20:003:0096), для ведення особистого
селянського господарства по вул. Довбуша смт Ворохта Дем’янюку Ігорю
Івановичу, жителю смт. Ворохта, вул. Довбуша, 10-а та передати дану земельну
ділянку в приватну власність.
7.3. У зв’язку з уточненням відстані до дороги комунального значення
земельну ділянку площею 0,6000 га, для ведення особистого селянського
господарства по вул. Довбуша, у смт. Ворохта Бойчуку Дмитру Никифоровичу,
жителю смт Ворохта , вул. Довбуша, 58
8. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового
призначення:
8.1. земельної ділянки Гуменюк Олесі Дмитрівні, жительці смт Ворохта
вул. Миру, 10А земельну ділянку площею 0,0918 га. (кадастровий номер:
26110400300:21:007:0245) з земель для ведення особистого селянського
господарства, в землі житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Миру у смт. Ворохта.
9. Внести зміни у:
9.1.рішення сесії Ворохтянської селищної ради від 09 серпня 2011 р.
№ 85–7/2011, виклавши його в такій редакції: «дати дозвіл Бодейчуку Василю
Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
І.Франка у смт. Ворохта.»
9.2.рішення сесії Ворохтянської селищної ради від 09 серпня 2011 р.

№ 85–7/2011, виклавши його в такій редакції: «дати дозвіл Бодейчуку Василю
Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з земель комунальної власності площею 0,0928 га для ведення
особистого селянського господарства по вул. І.Франка у смт. Ворохта.»

Селищний голова

М.О. Йосипчук

