ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(двадцять третя сесія)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р.
смт. Ворохта
1.Про затвердження «Програми розвитку туризму у смт. Ворохта
на 2019 - 2020 роки»
Доповідає:, М.Йосипчук – селищний
голова
2. Про внесення змін до рішення про встановлення місцевих податків та
зборів на території Ворохтянської селищної ради на 2019 рік
Доповідає:, М.Йосипчук – селищний
голова
3. Про забезпечення збереження кабельних ліній електрозв’язку
Доповідає:,
Ю.Галик
заступник
селищного голови.
4 Про Програму військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову в ЗСУ на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території селища Ворохта на 2019 – 2020рр.
Доповідає: М.Палійчук – інспектор ВОБ
5. Про внесення змін до рішення селищної ради від 26.10.2007 р. № 88/12/2007 «Про затвердження Методики нарахування плати за оренду майна та
розрахунку пропорції розподілу орендної плати»
Доповідає: В.Жабчук – юрисконсульт
селищної ради
6. Про вихід із членів особистого селянського господарства.
Доповідає: Я.Білоус – секретар селищної
7. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
Доповідає: Я.Білоус – секретар селищної
8 Про розгляд заяви Ониськів В.М. Гондурак М.І. Гондурак Н.В.
Вегерук М.Д. про надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд.
Доповідає:
Н.Блащук
–
інженерземлевпорядник
9. Про розгляд земельних питань
Доповідає: Н.Блащук – інженерземлевпорядник

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р.№ ___– 23/2019
смт. Ворохта
Про затвердження «Програми
розвитку туризму у смт. Ворохта
на 2019 - 2020 роки»
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
, Бюджетного кодексу України, Закон України про туризм з змінами, внесеними
згідно із Законами №2581-VIII (2581-19) від 02.10.2018 селищна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програми розвитку туризму у смт. Ворохта
на 2019 - 2020 роки».
2. Головному бухгалтеру (С.Бойчук) виконавчого комітету селищної ради,
виходячи з можливостей дохідної частини місцевого бюджету, передбачати
кошти на виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.).

Селищний голова

М.О. Йосипчук

Паспорт
цільової програми розвитку туризму
у смт. Ворохта на 2019 - 2020 роки
Ініціатор розроблення Програми (замовник) – виконавчий комітет
Ворохтянської селищної ради.
2. Розробник Програми - виконавчий комітет Ворохтянської селищної
ради Яремчанської міської ради Івано-Франківської області.
3. Термін реалізації Програми: 2019-2020 роки
4. Етапи фінансування – щорічно.
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 950,0
Роки
Обсяги фінансування, тис. грн.
Всього Обласний
Міський Селищни Інші
бюджет
бюджет
й бюджет джерела
2019
550,0
100,0
130,0
200,0
120,0
2020
400,0
50,0
100,0
150,0
100,0
Всього
950,0
150,0
230,0
350,0
220,0
6. Очікувані результати виконання Програми:
Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму,
визначених Програмою, дасть змогу до 2020 року забезпечити:
- зростання потоку внутрішніх та в'їзних туристів;
- збільшення обсягу туристичних послуг;
- зростання авторитету селища Ворохта як спортивно-туристичного та
оздоровчого центру;
- залучення інвестицій у розвиток інфраструктури туризму;
- активізацію туристичної діяльності, взаємозв'язок інфраструктури туризму
з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку селища;
- розвиток народних ремесел, культурної спадщини, розширення
виробництва сувенірної продукції;
- зростання інтересу молоді та суспільства до історико-культурних
архітектурних пам’яток.
Реалізація Програми дасть змогу створити якісний туристичний продукт,
здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити
комплексний розвиток туристичної сфери, створить передумови для залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій, сприятиме ефективному туристичному
обміну та збільшенню потоку туристів, поліпшенню умов відпочинку та
оздоровлення населення.
7.Термін проведення звітності – щорічно
Замовник Програми:
Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
1.

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку туризму у смт. Ворохта на 2019 - 2020 роки
ВСТУП
Становлення туризму у смт. Ворохта як високорентабельної галузі
економіки, важливого засобу культурного і духовного розвитку громадян
набуває дедалі все більшого значення. Туристична галузь є важливим чинником
стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивно
впливає на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля,
зв'язок, будівництво, тощо). Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення,
розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню
громадян до пізнання природи та історико-культурної спадщини нашого краю.
Найбільш стримуючим фактором, що негативно впливає на збільшення
потоку туристів у селище, є недостатній розвиток туристичної інфраструктури,
занедбаність наявної спортивної інфраструктури, відсутність дороги з твердим
покриттям до підніжжя г. Говерла, не працююча наявна канатно-крісельна
дорога, відсутність гірськолижних витягів. Селище відчуває потребу в
залученні інвестицій на реконструкцію наявної матеріально-технічної бази
спорту та оздоровлення. Потребують реставрації більшість пам'яток
архітектури та історії.
До проблем, що підлягають вирішенню для забезпечення розвитку
туризму селища, належать:
- низький рівень конкурентоспроможності місцевого туристичного та
рекреаційного продукту;
- відсутність належної інформації для туристичних відвідувань значної
частини природних територій та об'єктів культурної спадщини;
- недостатній рівень розвитку спеціалізованої інфраструктури туризму;
- відсутність інформації про місця відпочинку,стоянки для автотранспорту,
відсутність сан-вузлів (біо туалетів);
- відсутність коштів на реставрацію культурно-історичних об’єктів;
- відсутність пільгового кредитування в галузі туризму.
Програма розроблялася на основі пропозицій поданих представниками
місцевого самоврядування, депутатами смт. Ворохта
Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо
формування конкурентоспроможного місцевого спортивно-туристичного та
рекреаційного продукту, розвитку кадрового потенціалу сфери туризму,
формування позитивного іміджу смт. Ворохта, розвитку міжнародного
співробітництва, розбудови туристичної інфраструктури.
Мета і основні завдання програми.
Основною метою Програми є забезпечення комплексного вирішення
пріоритетних проблем розвитку туризму в цілому, зокрема, забезпечення умов
до повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, залучення

інвестицій, створення конкурентоздатного туристичного продукту, здатного
максимально задовільнити потреби внутрішнього і міжнародного туризму
Програма спрямована на:
- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі
у селищі та
виведення її на конкурентно спроможний, економічно вигідний рівень;
- відновлення та створення нових осередків туристичної діяльності;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій, сучасної
інфраструктури туризму, ефективного використання природного історикокультурного та туристично-рекреаційного потенціалу;
- збільшення показників в’їзного туризму;
- збереження та часткове відновлення історико-архітктурних памяток;
- залучення туристичного потенціалу району для створення
регіонального туристичного продукту, здатного максимально задовольнити
туристичні потреби;
- сприяння духовному розвитку населення, зміцнення здоров’я людей,
формування у громадян загальнолюдських цінностей;
- залучення до співпраці підприємства державної та не державної форми
власності.
Основними завданнями програми є:
-

реалізація політики держави у сфері туризму;
удосконалення системи управління сферою туризму на місцевому

рівні;
- координація дій виконавчої влади органів місцевого
самоврядування,
суб'єктів туристичної діяльності, громадських організацій, залучення
громадськості для подальшого розвитку туризму в селищі;
- просвітницька діяльність та освітнє забезпечення розвитку туризму;
- залучення до співпраці потенційних об’єктів туристичної діяльності;
- узгодження дій усіх зацікавлених у розвитку сфери осіб та прив'язка
заходів до туристичних сезонів;
- забезпечити раціональне використання та відновлення природного та
історико-культурного середовища;
створення належної матеріально-технічної бази для розвитку
туристичної галузі;
- забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для осіб
з обмеженими фізичними можливостями;
- розробка та впровадження туристичних маршрутів на території селища;
- розвиток перспективних видів туризму відповідно до місцевого
потенціалу: сільський туризм, тури вихідного дня, спортивно-оздоровчий
туризм, зелений туризм;
- створення та облаштування зон відпочинку;
- створення та поширення рекламної інформації, через ЗМІ, мережу
інтернет та ін.;

- створення нових додаткових робочих місць.
Шляхи і засоби розв'язання проблеми.
Проблема розвитку туризму у смт. Ворохта може бути вирішена шляхом:
- ініціювання формування туристичного простору високої привабливості
шляхом розроблення та впровадження конкурентоспроможного регіонального
туристичного продукту на основі наявних туристичних та рекреаційних
ресурсів;
- визначення земельних ділянок для створення відповідної туристичної
інфраструктури, у тому числі для будівництва готелів, мотелів, парків розваг,
витягів із залученням інвестиційних проектів;
- сприяння розвитку спеціалізованої туристичної інфраструктури, здатної
забезпечити стійкі темпи зростання туристичних потоків;
- сприяння створенню умов для залучення інвестицій у розвиток
туристичної галузі;
- сприяння формуванню позитивного туристичного іміджу селища,
розвитку міжнародного співробітництва у сфері туризму;
- реконструкції та модернізації відпочинкових, спортивних, оздоровчих і
туристичних закладів, реставрації пам'яток історії та культури;
- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та
об'єктів історико-культурної спадщини;
- випуск якісної рекламної продукції туристичної галузі;
- розвитку сільського туризму, сприяння створенню сільських садиб, що
приймають туристів;
- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;
- впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних
програм;
- організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед
учнівської молоді та населення.
Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку № 1 до
Програми.
Фінансове забезпечення програми.
Заходи програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету,
грантів та інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.
В основному, фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання
Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в селищному бюджеті.

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування місцевої цільової програми
Назва замовника: Виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради
Назва програми: Цільва програма розвитку туризму у смт. Ворохта на 2019 - 2020 роки
Очікувані
результати
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ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р. №____-23/2019
смт. Ворохта
Про внесення змін до рішення
про встановлення місцевих
податків та зборів на
території Ворохтянської селищної
ради на 2019 рік
Розглянувши звернення АТ «Укрзалізниця» регіональної філії «Львівська
залізниця» виробничого підрозділу «Івано-Франківська дистанція колії» від
14.02.2019р. № ПЧ-12-6/72, керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1
статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні селищна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення 222-21/2018 від 21.12.2018, в додаток №1
пункт 12.01 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту», змінивши ставку за земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), для фізичних та
юридичних осіб – з «3» на «___»; та ставку за земельні ділянки за межами
населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, для
фізичних та юридичних осіб з «5» на «___».
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
(двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р.№ ____ – 23/2019
смт. Ворохта
Про забезпечення збереження
кабельних ліній електрозв’язку
З метою попередження пошкоджень кабельних ліній зв’язку та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 р. № 135 “Про
затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку” із змінами і
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.10.2004 р. № 1465,
селищна рада
вирішила:
1. Заборонити в межах охоронних зон ліній електрозв’язку ТОВ
«Атраком» на земельних ділянках які відносяться до земель комунальної
власності загального користування, виконувати різного роду будівельні,
монтажні, меліоративні, кар’єрні, вибухові та земляні роботи, розрівнювати
ґрунт землерийними механізмами, саджати дерева, складати матеріали,
розпалювати вогнища, бурити свердловини, проводити сільськогосподарські
земляні роботи на глибину більше як 0,3 метри, заміну опор, підключення
житлових будинків до водогонів, газопроводів та інших підземних
комунікацій, викопування підвалів, колодязів і т.ін. без попереднього
погодження та письмового дозволу ЦТОЕ №1 ТОВ "Атраком” та виклику на
місце робіт працівника ЦТОЕ №1 ТОВ "Атраком” (за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 246,оф.26 , тел. 067 462 26 22, виклик працівника зв'язку
повинен бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт)
2.
При наданні земельної ділянки у власність або користування в
місцях проходження кабельних ліній електрозв’язку позначати проходження
цих ліній на планах, що видаються власникам (землекористувачам). Будь-які
земляні роботи поблизу (менше 25 м) охоронної зони кабельних ліній зв’язку,
що проводяться на глибині більше як 0,3 м, повинні
попередньо
узгоджуватися з ЦТОЕ №1 ТОВ "Атраком".
3.
Спеціалісту інженеру-землевпоряднику (Н.Блащук) спільно із
постійною комісією селищної ради з розгляду земельних питань, екології та

містобудування (голова комісії - Яворський Т.А.) при розгляді клопотання про
відведення земельної ділянки враховувати наявність кабельних ліній
електрозв’язку ТОВ «Атраком»
для укладання з власником
(землекористувачем) договорів (сервітутів) про обмежене право володіння
(користування) земельною ділянкою.
4.
Зобов’язати ТОВ «Атраком» в термін до 01.05.2019р., письмово
повідомити всіх власників земельних ділянок розташованих на території смт.
Ворохта, через які прокладено ліній електрозв’язку ТОВ «Атраком» про
існуючі обмеження пов’язані з охороною зони кабельних ліній зв’язку.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на інженера
землевпорядника селищної ради (Н. Блащука) та постійну комісію селищної
ради з розгляду земельних питань, екології та містобудування (голова комісії Яворський Т.А.).

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р.№ ___– 23/2019
смт. Ворохта
Про Програму військово-патріотичного
виховання молоді, допризовної підготовки,
призову в ЗСУ на строкову військову службу,
військову службу за контрактом
на території селища Ворохта
на 2019 – 2020рр.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України від 25 березня 1992 року № 2232 – XІI "Про
військовий обов’язок і військову службу", Указу Президента України від 13
жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Закону України від 25 жовтня
2002 року № 948/2002 «Про концепцію допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді», Бюджетного кодексу України, Положення
про організацію допризовної підготовки молоді, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770, Положення
про підготовку та проведення призову, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352, Обласної програми
військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби,
рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних
Силах України, селищна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму військово-патріотичного виховання молоді,
допризовної підготовки, призову в ЗСУ на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території селища Ворохта на 2019 –
2020рр.
2. Головному бухгалтеру (С.Бойчук) виконавчого комітету селищної ради,
виходячи з можливостей дохідної частини місцевого бюджету, передбачати
кошти на виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.).
Селищний голова

М.О.Йосипчук

Додаток №1
до рішення селищної ради
від __________№____
ПРОГРАМА
військово-патріотичного виховання молоді, допризовної підготовки,
призову в ЗСУ на строкову військову службу, військову службу за
контрактом на території селища Ворохта на 2019-2020рр.
Керівник програми:
Спеціаліст ВОБ
Замовник програми:
військовий комісар
Надвірнянського РВК
Івано-Франківського ОВК,
полковник

Палійчук

М.І.

Луцюк С.С.

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер селищної ради

Бойчук С. М.

Заступник селищного голови

Галик Ю.Я.

Спеціаліст з питань фінансів та
економіки

Проданюк Н.В.

Юрисконсульт селищної ради

Жабчук В.В.

Паспорт
Програми військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову в ЗСУ на строкову військову службу, військову
службу за контрактом на території селища Ворохта на 2019-2020рр.
.
1. Ініціатор розроблення програми – Надвірнянський районний
військовий комісаріат
2. Розробник програми – виконавчий комітет Ворохтянської селищної
ради
3. Термін реалізації програми - 2019 - 2020 роки.
4. Етапи фінансування програми – протягом періоду.
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.) –22.0
Обсяги фінансування:
в тому числі за джерелами фінансування:
Рік
Всього
обласний бюджет
місцевий бюджет
2019-2020рр.
22,0
22,0
-

-

6. Очікувані результати виконання програми:
удосконалення заходів допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді, забезпечення єдності навчання, виховання,
розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та
вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота та
громадянина;
формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної
гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов'язку щодо захисту національних інтересів України;
зміцнення шефських зв'язків військових частин з навчальними
закладами району, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з
ветеранськими та іншими організаціями патріотичного спрямування;
підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові ліцеї,
вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають
військові навчальні підрозділи;
зміцнення матеріально-технічної бази Надвірнянським РВК.
Керівник програми:
Спеціаліст ВОБ
Замовник програми:
військовий комісар
Надвірнянського РВК
Івано-Франківського ОВК,
полковник

Палійчук

Луцюк С.С.

М.І.

Характеристика програми
військово-патріотичного виховання молоді, допризовної підготовки,
призову в ЗСУ на строкову військову службу, військову службу за
контрактом на території селища Ворохта на 2019-2020рр.
Назва програми:
Програма військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову в ЗСУ на строкову військову службу, військову службу за
контрактом на території селища Ворохта на 2019-2020рр.
1.Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:
Закон України „Про оборону України”;
Закон України „Про військовий обов'язок і військову службу”;
„Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді”, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002
року № 948/2002 „Про Концепцію допризовної підготовки і військовопатріотичне виховання молоді”;
Указу Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України» від 20.05.2016р. «Про Стратегічний оборонний
бюлетень України від 06.06.2016р. №240/2016,
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію
пілотного проекту щодо утворення територіального Центру комплектування
та соціальної підтримки» від 19.07.2017р. №492-р;
«Положення про допризовну підготовку» та «Положення про
підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770;
«Положення про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову
службу за контрактом», затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2002 року № 352;
2. Мета програми:
- удосконалення заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді, забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і
психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та вироблення
єдиних поглядів на проблему виховання патріота та громадянина;
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної
гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов'язку щодо захисту національних інтересів України;
- зміцнення шефських зв'язків військових частин з навчальними закладами
району, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з
ветеранськими та іншими організаціями патріотичного спрямування;
- удосконалення якості підготовки та накопичення військово навчених
людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;
- підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові ліцеї,
вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають
військові навчальні підрозділи;
- зміцнення матеріально-технічної бази Надвірнянського районного
військового комісаріату (РВК).

3. Виконавці програми:
Надвірнянський РВК; виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради;
I.
II.
III.
IV.
V.

4. Основні програмні заходи:
Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання
молоді.
Медичне забезпечення.
Приписка громадян України до призовної дільниці, призов і
прийняття на військову службу.
Культурно-виховні заходи.
Фінансове забезпечення.

І. Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання молоді
1.
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед молоді,
щодо необхідності виконання свого обов'язку, передбаченого Конституцією
України, виховання національної свідомості на героїко-патріотичних
традиціях минулого України, формування в свідомості юнаків необхідності захисту держави.
Надвірнянський РВК,
виконавчий комітет
Ворохтянської селищної ради
Протягом 2019-2020 рр.
2.
Здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної
підготовки юнаків в навчальних закладах району.
Надвірнянський РВК,
виконавчий комітет
Ворохтянської селищної ради
Протягом 2019-2020 рр.
3. Проведення навчально-польових зборів з виконанням навчальної
вправи зі стрілецької зброї, регіону спартакіади допризовної молоді, оглядівконкурсів строю та пісні серед молоді смт. Ворохта.
Організація попереднього відбору кандидатів для направлення у
військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади.
Надвірнянський РВК,
виконавчий комітет
Ворохтянської селищної ради
Протягом 2019-2020 рр.

4.Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед молоді в
навчальних закладах, організаціях, установах селища, щодо відповідальності
за ухилення від служби у Збройних Силах України.
Надвірнянський РВК,
виконавчий комітет
Ворохтянської селищної ради
Протягом 2019-2020 рр.

5.Медичне забезпечення
1. Забезпечення призовної дільниці медичним інструментарієм та
господарським майном, необхідним для медичного обстеження допризовників
та призовників.
Яремчанська центральна міська лікарня,
Надвірнянський РВК.
Протягом 2019-2020 рр.
2. Посилення контролю за оздоровленням в період між припискою і
призовом громадян, яких визнано такими, що потребують обстеження,
лікування та медичного нагляду.
Яремчанська центральна міська лікарня,
Надвірнянський РВК.
Протягом 2019-2020 рр.
6. Приписка громадян України до призовної дільниці, призов і
прийняття на військову службу.
1. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок та
військову службу" проведення приписки громадян України чоловічої статі, які
проживають на території району, до призовної дільниці.
Надвірнянський РВК,
районна комісія з питань приписки
громадян України до призовної
дільниці при Надвірнянському РВК
Січень - березень 2019-2020 рр.
2. Згідно з Законом України "Про військовий обов'язок та військову
службу", Указів Президента України про строки проведення чергових
призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та
звільнення в запас військовослужбовців організувати проведення весняного і
осіннього призовів 2019-2020 рр. та відправку призовників на обласний
збірний пункт м. Івано-Франківськ.
Надвірнянський РВК, спільна
призовна комісія Надвірнянського
району та Ворохтянської селищної
ради.
Березень-травень 2019-2020 року.
Вересень-листопад 2019-2020 року.
3. Забезпечення оповіщення призовників (допризовників) про їх виклик
і своєчасне прибуття за викликом на призовну дільницю.
Надвірнянський РВК, виконавчий
комітет Ворохтянської
селищної
ради,
керівники
підприємств,
установ,
організацій,
навчально-виховних
закладів.
Березень-травень 2019 - 2020 рр.
Вересень-листопад 2019 - 2020 рр.

4. Проведення інструктажу призовників, консультацій-бесід з їх
батьками в дні відправок призовників на збірний пункт.
Надвірнянський РВК
Квітень-травень, жовтень-листопад
2019 - 2020 року.
5. Проведення розшуку, затримання і доставку до військового
комісаріату осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку згідно з
чинним законодавством та санкції прокурора.
Надвірнянський РВК,
Яремчанський МВ УМВС
України у Івано-Франківській
області,
Березень-травень 2019-2020 рр.
Вересень-листопад 2019 -2020 рр.

7.Культурно-виховні заходи.
1 .Організація і урочисте проведення свят "Дня Збройних Сил України",
"Дня захисника Вітчизни", "Дня призовника" у виконавчих комітетах міської,
сільських, селищної рад, навчальних закладах міста, зустрічей молоді з
ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками визвольного руху на
Україні, політв'язнями та представниками військових частин.
Надвірнянський РВК,
виконавчий
комітет
Ворохтянської селищної ради
Протягом 2019 - 2020 рр.
2. Проводити з учнями шкіл інформаційно - роз'яснювальну роботу та
військово - патріотичне виховання шляхом проведення зустрічей, лекцій,
бесід.
Надвірнянський ОРВК.
Протягом 2019-2020 рр.
8. Фінансове забезпечення
1. Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до Закону
України "Про військовий обов'язок і військову службу", Бюджетного кодексу
України за рахунок спонсорських, благодійних внесків юридичних і фізичних
осіб та коштів селищного бюджету.
З метою матеріально-технічного забезпечення заходів, пов'язаних з
виконанням Програми військово-патріотичного виховання та підготовки
молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формувань
на 2019-2020рр. необхідно здійснити заходи, розрахунок затрат, згідно
поданого переліку.
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок державного та
місцевих бюджетів. Бюджетні призначення для реалізації заходів програми
передбачаються при формуванні місцевих бюджетів.

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування програми
Назва замовника: Надвірнянський районний військовий комісаріат
Назва програми: Програма військово-патріотичного виховання молоді, допризовної підготовки, призову в ЗСУ на строкову
військову службу, військову службу за контрактом на території смт. Ворохта на 2019-2020рр.
№
п/п

Найменування
заходу

1

2
Придбання
бланків
допризовників,
призовників,
контрактників, а також
виготовлення
рекламноагітаційних
матеріалів,
встановлення
елементів
зовнішньої реклами про
військову
службу
за
контрактом на території
смт. Ворохта
Забезпечення
ВЛК
(призовної
дільниці)
медичними
засобами,
медикаментами
(оплата
медичних
аналізів
та
медичних сертифікатів), з
розрахунку
осіб
перебуваючи
на
військовому
обліку
відповідно до Наказу МО

1.

2.

Виконавець
3
Виконавчий
комітет

Надвірнянський
РВК

Термін
виконання
4
2019-2020
рр.

2019-2020
рр.

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
в т. ч. за джерелами фінансування
Всього
роки
тис.
Обласний
Місцевий
Інші
грн.
бюджет
бюджет
джерела
5
6
7
8
9
2019-2020
рр.

2019-2020
рр.

10,0

-

10,0

-

5,0

-

5,0

-

Очікувані
результати
10

19
3.

4.

№402 від 14.08.2008р.
Забезпечення призов- ної
та
медичної
комісії
канцелярським
приладдям;
приміщення
призовної
дільниці
медичним
та
господарським
обладнанням
відповідно
до
вимог
наказу МО України № 402
від 14.08.2008 року
Перевезення призовників
на
ОЗП,
закупівля
пального на забезпечення
заходів
оповіщення,
розшуку
та
доставки
військовозобов’язаних до
РВК

2019-2020
рр.

2019-2020
рр.

Надвірнянський
РВК

Згідно заключених
договорів з
перевізниками

2019-2020
рр.

Замовник програми:
військовий комісар
Надвірнянського РВК
Івано-Франківського ОВК,
полковник

-

2,0

-

5,0

-

5,0

-

2019-2020
рр.

Всього
Керівник програми:
Спеціаліст ВОБ

2,0

22,0

Палійчук

М.І.

Луцюк С.С.

22,0

УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 21.03.2019 р. № ____-23/2019
смт Ворохта
Про внесення змін до рішення селищної
ради від 26.10.2007 р. № 88/-12/2007 «Про
затвердження Методики нарахування
плати за оренду майна та розрахунку
пропорції розподілу орендної плати»

У зв’язку з внесеними змінами до Постанови Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 р. № 786 «Про Методику нарахування плати за оренду майна та
розрахунку пропорції розподілу орендної плати» та у відповідності до ЗУ «Про
оренду державного та комунального майна», ст. 26, 28, 29, 40 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна ради
вирішила:
1. Внести зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу та до додатку 1, 2 рішення селищної ради від
26.10.2007 р. № 88//-12/2007 «Про затвердження Методики нарахування плати за
оренду майна та розрахунку пропорції розподілу орендної плати» відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786, виклавши їх у
новій редакції.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю.Галика.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 жовтня 1995 р. № 786
Київ

Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу
{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 961 від 14.09.2011}
{Із останніми змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1098 від
05.12.2018}
{Установити, що до 31 грудня 2019 р. за згодою орендаря орендні ставки, визначені
відповідно до додатка 1 до Методики, затвердженої цією Постановою, застосовуються у
розмірі 70 відсотків встановленого обсягу згідно з Постановою КМ № 783 від 02.11.2016}
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, що додається.
2. Фонду державного майна, Міністерству фінансів, Міністерству економіки
проаналізувати наслідки практичного застосування цієї Методики і у разі потреби подати до
1 липня 1996 р. до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення до неї змін і
доповнень.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12
листопада 1993 р. № 923 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду
майна державних підприємств та організацій" (ЗП України, 1994 р., № 4, ст.73).
5. Ця постанова набуває чинності з 16 травня 1995 року.

ЗАТВЕРДЖЕНА
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу
1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного
механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного
підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого
індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за
військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших
військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку,
рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та
спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського
товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та
орендарем.
У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне
підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом,
визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна".
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за
рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією
Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами
такого визначення.
Якщо орендодавцем нерухомого майна, що передається в оренду дипломатичним
представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам
міжнародних міжурядових організацій в Україні, є державне підприємство із забезпечення
функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав,
представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління
справами розмір орендної плати погоджується тільки з органом управління майном такого
підприємства.
Орендна плата за нерухоме та інше індивідуально визначене майно державного
підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та
консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових
організацій в Україні Державного управління справами, що передається в оренду
дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав,
представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, крім випадку,
передбаченого пунктом 10 цієї Методики, розраховується згідно з цією Методикою за
результатами стандартизованої оцінки, застосовується як базова і може бути змінена в
установленому порядку.
3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на
утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод
зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське
товариство, на балансі яких перебуває це майно.

Витрати осіб з інвалідністю, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою
використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок
Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та
Мінфіном.
4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається
розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється
розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за
який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру
орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та
наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на
основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на
основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.
5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств
визначається за формулою:
Опл =

(Воз + Внм) х Сор.ц
________________________________,
100
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за
незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних
активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка
за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно
здодатком 1.
6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого
індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10
відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли
орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого
майна за результатами такої оцінки.
7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого
індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв
міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами
дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав,
представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за
згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами
стандартизованої оцінки.
Розмір річної орендної плати у разі оренди музичних інструментів Державної колекції
музичних унікальних (смичкових) інструментів України встановлюється за згодою сторін,
але не менш як 1,2 відсотка вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки
для учнів та студентів закладів вищої освіти та не менш як 1,8 відсотка вартості
орендованого майна за результатами такої оцінки - для професійних творчих працівників.
8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та
юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати
визначається за формулою:
Опл

=

Вп х Сор
________________________,
100
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки
(у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення

функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав,
представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління
справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам
міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається
шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно здодатком № 2.
9.Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його
місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є
чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з
незалежної оцінки.
10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється
таким орендарям:
– бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;
– Пенсійному фонду України та його територіальним органам;
– Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх
відділенням;
– Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим
центрам зайнятості;
– державним та комунальним закладам охорони здоров’я;
– музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;
– національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається
фінансова підтримка з державного бюджету;
– державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
– редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань,
заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами,
закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв’язку,
що їх розповсюджують;
– Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;
– юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров’я
кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі
осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час
лікування таких осіб);
– асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;
– особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів
пересування.
Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що сплачується:
– Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою
статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання
для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що було
закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до
сфери управління Державної судової адміністрації, інших державних органів або у
комунальну власність;
– уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в
розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів
готівки Національного банку нерухомого майна, що закріплене за Національним
банком на праві господарського відання.
Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому - сімнадцятому цього
пункту, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені
договором оренди.
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не
застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи
фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних
засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить
виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна
державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та
консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових
організацій в Україні Державного управління справами встановлюється на умовах
взаємності.
11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком
підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно
від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і
водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду
розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за
такою формулою:
Опл. міс. =

Опл
х Ід.о. х Ім,
________________
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де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до
базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку
орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування
розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа
наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за
поточний місяць.
14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних
платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві,
зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін
від дня одержання його письмової заяви.
17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне
відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:
за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету;
за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств,
установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури,
- на період до 31 грудня 2019 р.) - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30
відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;
за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у
процесі приватизації (корпоратизації), - до державного бюджету. Якщо господарське
товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового
фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного
бюджету, 30 відсотків господарському товариству.

У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім
підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, а
також підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери
управління Мінкультури (на період до 31 грудня 2019 р.), та державного підприємства із
забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ
іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні
Державного управління справами, майно якого передається дипломатичним представництвам
та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових
організацій в Україні, орендна плата спрямовується:
за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) підприємству, організації;
за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації,
нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до
державного бюджету.
У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та
організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами,
закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна
орендна плата згідно із статтею 8Закону України "Про господарську діяльність у Збройних
Силах України"спрямовується до державного бюджету.
Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук, в
повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і
підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук.
У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного
бюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом України.
Кошти, отримані від оренди майна підприємств, установ та організацій галузі
кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, тимчасово до 31 грудня 2019
р. у повному обсязі спрямовуються таким підприємствам, установам та організаціям на
виконання їх статутних завдань.
Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та
консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових
організацій в Україні нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна
державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та
консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових
організацій в Україні Державного управління справами, в повному обсязі спрямовується на
виконання статутних завдань такого підприємства.
18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для
розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з
урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах,
застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового
комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості
такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної
будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що
передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним
майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що
отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного
бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її
частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній
місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється
орендодавцем.

Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України
від 14 вересня 2011 р. № 961)

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів державних
підприємств
Найменування

Цілісні майнові комплекси державних підприємств:
тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості,
радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)
з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів
з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та
виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного
транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей,
кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної
металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного
господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів,
устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного
для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших
операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового
господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості,
переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної
промисловості, побутового обслуговування
сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та
виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють
виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої
(крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних
матеріалів
Інші об'єкти

Орендна
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відсотків
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Додаток 2
до Методики

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого державного майна
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим
призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних
автоматів
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів
обміну валюти
3. Розміщення:
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,
дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств
нерухомості), банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів,
виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
антикваріату, зброї
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до
Інтернету
4. Розміщення:
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів
масажу, тренажерних залів
торговельних об'єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної
діяльності
6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять
туроператорську та турагентську діяльність, готелів
7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять
діяльність з ремонту об'єктів нерухомості
8. Розміщення:
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та
ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров'я
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної
власності і провадять господарську діяльність з медичної
практики
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розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів,
лінз, скелець
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у
сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
редакцій засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру
- тих, що засновані в Україні міжнародними
організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб
інших держав, осіб без громадянства
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску
становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання,
одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання
паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів
мовлення
9. Розміщення:
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об'єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіопродукції
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету
антен
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до
Інтернету
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність
яких спрямована на організацію та проведення занять різними
видами спорту
11. Розміщення:
суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані
з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що
здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних
лікарень
(клінік),
лабораторій
ветеринарної медицини
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з
організації шлюбних знайомств та весіль
складів
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з
вирощування квітів, грибів
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12. Розміщення:
закладів ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлених централізовано для споживання в інших
місцях
суб'єктів господарювання, що надають послуги з
утримання домашніх тварин
13. Розміщення:
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної
власності і надають послуги з перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)
стоянок для автомобілів
14. Розміщення:
комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
ветеринарних аптек
рибних господарств
приватних закладів освіти
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів,
виданих іноземними мовами
суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім зазначених
у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є
кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування
кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного
реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів
фільмів
інформаційних агентств
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без
здійснення торгівлі
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
продовольчі товари
17. Розміщення:
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи
18. Розміщення:
торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової
продукції, виробленої в Україні
20. Розміщення:
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів

13

12

10

10
9
8

7

7
6

підакцизної групи
фірмових
магазинів
вітчизняних
промислових
підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють
товари підакцизної групи
об'єктів
поштового
зв'язку
на
площі,
що
використовується для надання послуг поштового зв'язку
суб'єктів господарювання, що надають послуги з
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції
та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що
призначається для закладів освіти
21. Розміщення:
державних та комунальних закладів охорони здоров'я,
що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих
бюджетів
оздоровчих закладів для дітей та молоді
санаторно-курортних закладів для дітей
державних закладів освіти, що частково фінансуються з
державного бюджету, та закладів освіти, що фінансуються з
місцевого бюджету
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів,
виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове
обслуговування населення
22. Розміщення:
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у закладах освіти та військових частинах
громадських вбиралень
камер схову
видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що видаються українською мовою
23. Розміщення:
аптек на площі, що використовується для виготовлення
ліків за рецептами
суб'єктів господарювання, що надають ритуальні
послуги
органів місцевого самоврядування та їх добровільних
об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування
із всеукраїнським статусом)
науково-дослідних установ, крім бюджетних
24. Розміщення:
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з
фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються
за рахунок державного та місцевих бюджетів
дитячих молочних кухонь
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торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів
для пільгових категорій громадян
25. Розміщення:
закладів соціального захисту для бездомних громадян,
безпритульних дітей та установ, призначених для
тимчасового або постійного перебування громадян похилого
віку та осіб з інвалідністю
державних та комунальних закладів позашкільної освіти
(крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів
дошкільної освіти
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та
молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету,
зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальних центрів матері та
дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
26. Розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів
перевезення вантажів
27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань,
релігійних та благодійних організацій на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів
28. Розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на
площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності і становить:
не більш як 100 кв. метрів
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів
28 . Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють
рухомий склад міського електротранспорту
28 . Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів
наукового парку, що реалізують проекти наукового парку
28 .
Розміщення
дипломатичних
представництв
та
консульських установ іноземних держав, представництв
міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім
договорів, орендна плата за якими врегульована
міжурядовими угодами)
29. Інше використання нерухомого майна
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі
(творчі майстерні), що не використовується для провадження
підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів
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Примітка – Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого
підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах
(крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р. № ____ - 23/2019
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. Грипіняка Юрія
Володимировича
про виключення з членів особистого селянського
господарства, беручи до уваги те, що земельні ділянки для ведення особистого
селянського господарства, перебувають у власності інших осіб, селищна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл гр. Грипіняку Юрію Володимировичу на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельні ділянки площею 0,3893га., кадастровий номер 2611040300:21:004:0002
та площею 0,0544 кадастровий номер 2611040300:21:004:0003 згідно
Державних актів на право власності на земельну ділянки перебуває у власності
Грипіняка Володимира Васильовича
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з розгляду земельних питань екології та містобудування.

Селищний голова

М.О.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р. № ____ – 23/2019
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 №3 по №10:
№3-р від 01.02.2019 року – « Про затвердження паспортів
бюджетної програми».
№4-р від 06.02.2019 р.– «Про виділення коштів загального фонду» в сумі
11162 грн. (Первинна медична допомога населенню).
№5-р від 12.02.2019 р.– «Про виділення коштів» в сумі 191500грн.
(Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет ).
№6-р від 12.02.2019 р.– «Про розміщення матеріалів
передвиборної агітації»
№7-р від 14.02.2019р. – «Про виділення коштів для придбання кубків та
медалей для учасників змагань «Гуцулія»» в сумі 4290грн.
№8-р від 25.02.2019р – «Про виділення одноразової грошової допомоги на
поховання»
№9-р від 26.02.2019р – «Про збереження червонокнижних першоцвітів,
недопущення та припинення торгівлі ними»
№10-р від 04.03.2019р – «Про скликання двадцять третьої сесії»

Селищний голова

М.О.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 року №___-23/2019
смт. Ворохта
Про розгляд заяви Ониськів В.М.
Гондурак М.І. Гондурак Н.В. Вегерук М.Д.
про надання
земельної ділянки для будівництва та
обслуговування
житлового
будинку
господарських будівель та споруд.
Розглянувши заяви гр. Ониськіва Віктора Миколайовича, Гондурак Марії
Іванівни, Гондурак Наталі Василівни, Вегерук Миколи Дем’яновича селищна рада,

вирішила:
1. У зв’язку з відсутністю на даний час вільних земель запасу селищної
ради, прийняти на чергу для отримання земельної ділянки гр. Ониськіва Віктора
Миколайовича, Гондурак Марії Іванівни, Гондурак Наталі Василівни, Вегерук Миколи
Дем’яновича.
2. Про прийняте рішення селищної ради повідомляє гр. Ониськіва
Віктора Миколайовича, Гондурак Марії Іванівни, Гондурак Наталі Василівни, Вегерук
Миколи Дем’яновича.
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
( двадцять третя сесія )
РІШЕННЯ(ПРОЕКТ)
від 14 березня 2019 р. № ___-23/2019
смт. Ворохта
Про затвердження проекту землеустрою
щодо
зміни
цільового
призначення
земельної ділянки, затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок,
затвердження
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення меж земельної ділянки в
натурі
(на
місцевості)
та
зміни
конфігурації
земельної
ділянки,
вилучення земельної ділянки у громадян
відповідно до ст. 120,140,141 Земельного
Кодексу
України
(додаток
№1),
затвердження детального планування
території, надання згоди,на відновлення
меж земельної ділянки, продовження
терміну дії договору особистого строкового
сервітуту,
надання
дозволу
на
виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, надання
дозволу на розробку детального плану
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 проекту
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни конфігурації земельної
ділянки, вилучення земельної ділянки у громадян відповідно до ст. 120,140,141
Земельного Кодексу України (додаток №1), затвердження детального
планування території, надання згоди,на відновлення меж земельної ділянки,
продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту, надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, надання дозволу на розробку детального плану території, селищна

рада.
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення:
1.1. земельної ділянки Урбанович Олесі Петрівні жительці смт. Ворохта
вул. Д.Галицького, 134/6 на земельну ділянку площею 0,0680 га. (кадастровий
номер: 2611040300:21:008:0521) з земель для ведення особистого селянського
господарства, в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул., І-Франка у смт. Ворохта.
1.2. земельної ділянки Данчаку Василю Остаповичу жителю м. Львів вул.
Личаківська, 40 на земельну ділянку площею 0,1746 га. (кадастровий номер:
2611040300:20:006:0122) з земель для ведення особистого селянського
господарства, в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення:
2.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:10:001:0006),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Говерлянська смт Ворохта Климпушу Миколі Миколайовичу, жителю смт.
Ворохта, вул. Шевченка,59-а та передати дану земельну ділянку в приватну
власність.
2.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:10:001:0007),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Говерлянська смт Ворохта Дорогому Руслану Олеговичу, жителю смт. Ворохта,
вул. Довбуша,8 та передати дану земельну ділянку в приватну власність.
2.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1329 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:21:006:0125),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Грицулівка смт Ворохта Кепещук Марії Василівні, жительці смт. Ворохта, вул.
Миру,28 та передати дану земельну ділянку в приватну власність.
2.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:10:001:0008),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Говерлянська смт Ворохта Карпіну Роману Володимировичу, жителю смт.
Ворохта, вул., Миру, 21 та передати дану земельну ділянку в приватну
власність.
2.5. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
(кадастровий
номер:
2611040300:10:001:0008),
для
будівництва
та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Говерлянська смт Ворохта Шайковському Анатолію Андрійовичу, жителю м.
Івано-Франківськ, вул., Пулюя, 14/23 та передати дану земельну ділянку в
приватну власність.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації:

3.1. земельної ділянки площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул., Височана, у смт.
Ворохта Саманюку Мирославу Івановичу, жителя смт. Ворохта вул., Височана,
57.
3.2. земельної ділянки площею 0,2840 га, для ведення особистого
селянського господарства, по вул., Височана, у смт. Ворохта Саманюку
Мирославу Івановичу, жителя смт. Ворохта вул., Височана, 57.
4. Вилучити земельні ділянки у громадян відповідно до ст. 120,140,141
Земельного Кодексу України (додаток №1).
5. Затвердити детальне планування території:
5.1. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0582 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул., Заводська у смт.
Ворохта Проданюку Михайлу Васильовичу жителю смт. Ворохта, вул.
Заводська, 9.
5.2. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0567 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Заводська у смт.
Ворохта Сидораку Ярославу Петровичу жителю смт. Ворохта, вул. І-Франка,
9А.
6. Надати згоду,на відновлення меж земельної ділянки:
6.1. площею 0,0263 га. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд по вул., Заводська у смт. Ворохта
Свистун Парасці Іванівні жительці смт Ворохта, вул., І-Франка, 12.
7. Продовжити термін дії договору особистого строкового сервітуту:
7.1. Продовжити термін дії договору особистого строкового сервітуту
Кириченку Михайлу Миколайовичу, на земельну ділянку площею 0,0020 га. по
вул., Говерлянська, терміном на 3 (три) роки.
8. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення:
8.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,2623 га.
для ведення особистого селянського господарства, по вул. Руднєва у смт.
Ворохта Синишин Христині Михайлівні жительці с. Глибоке, Богородчанського
р-н Івано-Франківської області вул. Ярослава Мудрого, 1.
8.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0200 га.
для ведення особистого селянського господарства, по вул., М.Грушевського у
смт. Ворохта Ківнюк Юлії Григорівні жительці смт. Ворохта, вул.,
М.Грушевського, 48.
8.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд, по вул., Височана у смт. Ворохта Семчуку Василю Прокоповичу
жителю смт. Ворохта, вул., Височана, 42.
8.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,7309 га
для ведення особистого селянського господарства, по вул., Височана у смт.
Ворохта Семчуку Василю Прокоповичу жителю смт. Ворохта, вул., Височана,
42.

8.5. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0606 га
для ведення особистого селянського господарства, по вул., Довбуша у смт.
Ворохта Матійчуку Івану Миколайовичу жителю смт. Ворохта, вул., Довбуша,
53-г.
8.6. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд, по вул. Говерлянська у смт. Ворохта Білатчук Ганні Дмитрівні
жительці смт. Ворохта, вул. Говерлянська,47.
8.7. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 2,0000 га.
для ведення особистого селянського господарства, по вул. Говерлянська у смт.
Ворохта Білатчук Ганні Дмитрівні жительці смт. Ворохта, вул. Говерлянська,47.
8.8. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд, по вул. Говерлянська у смт. Ворохта Олексюку Василю Івановичу
жителю смт. Ворохта, вул. Говерлянська,47.
8.9. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 2,0000 га.
для ведення особистого селянського господарства по вул. Говерлянська у смт.
Ворохта Олесюку Василю Івановичу жителю смт. Ворохта, вул.
Говерлянська,47.
8.9. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 1,3000 га.
для ведення особистого селянського господарства по вул. Говерлянська у смт.
Ворохта Вірстюк Марії Михайлівні жительці смт. Верховина, вул. Довбуша.
8.10. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,4331 га
для ведення особистого селянського господарства, по вул., Довбуша у смт.
Ворохта Крицкалюку Василю Петровичу жителю смт. Ворохта, вул., Довбуша,
53-д.
9. Дозволити виконкому Ворохтянської селищної ради виготовлення
проекту детального планування території:
9.1. На земельну ділянку площею 0,0060 га для будівництва та
обслуговування гаражу по вул., М. Грушевського у смт. Ворохта Ігнатьєвій Лілії
Романівні.
9.2. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Руднєва у смт. Ворохта Синишин Христині Михайлівні.
9.3. На земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Руднєва у смт. Ворохта Палієнку Володимиру Васильовичу.
9.4. На земельну ділянку площею 0,1056 га для обслуговування магазину
по вул., Д.Галицького у смт. Ворохта Савчук Ользі Василівні.
9.5. На земельну ділянку площею 0,1014 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Довбуша у смт. Ворохта Братик Оксані Миколаївні.
9.6. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Довбуша у смт. Ворохта Крицкалюку Василю Петровичу.

Селищний голова

М.О.Йосипчук

Додаток №1 до рішення № ___ -23/2019
від 14 березня 2019 року

№
п/п
1

2

3
4

Прізвище,
ім’я по
батькові
Мостова
Мирослава
Михайлівн
а
Мостова
Мирослава
Михайлівн
а
Поляк
Параска
Андріївна
Білатчук
Ганна
Дмитрівна

Адреса
Зареєстро
користувача вано, га.
Руднєва,40

0,5123

Адреса
ділянки

Всього в
Площа, Підстава
Кому надається користува
га. вилучення
нні, га.

Руднєва

Синишин
ст. 140
0,4123
Христині
п. а. ЗКУ
Михайлівні

0,1000

-

Руднєва,40

0,5123

Руднєва

Палієнко
ст. 140
0,1000
Володимир
п. а. ЗКУ
Васильович

Довбуша,53

1,2495

Довбуша

0,0606

ст. 140 Матійчуку Івану
1,1889
п. а. ЗКУ Миколайовичу

Говерлянська,
47

6,0789

Говерлянсь
ка

1,3000

ст. 140 Вірстюк Марії
п. а. ЗКУ Михайлівні

ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Секретар виконкому

Я.Білоус

4,7789

