ПРОТОКОЛ
другого засідання дев’ятнадцятої сесії
Ворохтянської селищної ради Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області
від 20 вересня 2013 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ
друге засідання дев’ятнадцятої сесії
від 20 вересня 2013 року
Були присутні:
Депутати селищної ради – 14 депутатів.
друге засідання дев’ятнадцятої сесії селищної ради відкрив голова
селищної ради КЕРМОЩУК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
Сесія затвердила порядок денний:
1. Про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2013 року..
2. Про стан підготовки установ та організацій селища до роботи в
осінньо-зимовий період 2013-2014 роки.
3. Про роботу КП «Селищне комунальне
благоустрою, водопостачанню та водовідведенню.

підприємство»

по

4. Про відкриття VІ групи в дошкільному навчальному закладі (ясласадок) «Лісова казка»
5. Про затвердження фактичної мережі

ДНЗ (ясла-садок) «Лісова

казка».
6. Про в несення змін в рішення Ворохтянської селищної ради від
10 серпня 2012 р.№ 171-14/2012 «Про внесення змін до штатного розпису
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Лісова казка»».
Доповідає: Я.Візнович, завідувач ДНЗ (ясла-садок) «Лісова казка».
7. Про затвердження розпоряджень селищного голови..
Доповідає: М. Йосипчук, секретар ради.
8. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок,внесення зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної
ради,припинити термін дії договору оренди земельної ділянки, відкладення до
наступного засідання сесії
Доповідає: Н.Блащук, інженер землевпорядник.
9. Різне

І. Слухали: Про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2013
року.
Доповідає: І. Зінов’єв, голова бюджетної
комісії .
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №244-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 14 депутатів).
ІІ. Слухали: Про стан підготовки установ та організацій селища до
роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 роки.
Доповідають: керівники установ та
організацій.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №245-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 14 депутатів).
ІІІ. Слухали: Про роботу КП «Селищне комунальне підприємство» по
благоустрою, водопостачанню та водовідведенню.
Доповідає: В.Никорак, начальник КП
«СКП».
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №246-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 14 депутатів).
ІV. Слухали: Про відкриття VІ групи в дошкільному навчальному
закладі (ясла-садок) «Лісова казка»
Доповідає: П.Кермощук, селищний
голова.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №247-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 14 депутатів).
V. Слухали: Про затвердження фактичної мережі ДНЗ (ясла-садок)
«Лісова казка».
Доповідає: Я.Візнович, завідувач ДНЗ
(ясла-садок) «Лісова казка».
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №248-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 14 депутатів).
VІ. Слухали: Про в несення змін в рішення Ворохтянської селищної
ради від 10 серпня 2012 р.№ 171-14/2012 «Про внесення змін до штатного
розпису дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Лісова казка»».
Доповідає: Я.Візнович, завідувач ДНЗ
(ясла-садок) «Лісова казка».
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №249-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 14 депутатів).
VІІ. Слухали: Про затвердження розпоряджень селищного голови..
Доповідає: М. Йосипчук, секретар ради.
рішення сесії селищної ради №250-19/2013 додається, за дане рішення
проголосували: за – 14 депутатів).

VІІІ. Слухали: Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок,внесення зміни у рішення сесії Ворохтянської
селищної ради,припинити термін дії договору оренди земельної ділянки,
відкладення до наступного засідання сесії.
Доповідає:
Н.Блащук,
інженер
землевпорядник,
який
зачитав
документи та матеріали з земельних
питань.
Вирішили: - долучити звернення та матеріали земельних питань до
рішення сесії селищної ради, а саме:
звернення гр. Німчука Валерія Дмитровича, жителя смт.Ворохта,
вул. Довбуша,12 про скасування пункту 1.3. та пункту 1.4. рішення
Ворохтянської селищної ради від 29 березня 2013 р. № 221 – 17/2013 про
надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки
по вул. Войтул його суміжнику Нанезі Сергію Трифоновичу, жителю смт.
Ворохта, вул. Войтул,37а в зв’язку з тим що гр. Натега С.Т. не вказав проїзд по
своїй земельній ділянці який веде також до земельної ділянки гр. Німчука В.Д.
по даному питанню вирішили: скасувати пункт 1.3. рішення
Ворохтянської селищної ради від 29 березня 2013 р. № 221 – 17/2013 про
внесення зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної ради п.1.6. від 13
травня 2011 р. № 65– 6/2011 Нанезі Сергію Трифоновичу, жителю смт.
Ворохта, вул. Войтул,37а виклавши його в такій редакції: дати дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
земель комунальної власності площею 0,1500 га. для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Войтул у зв’язку
з невідповідністю генплану (не зазначено проїзд) та пункт 1.4. рішення
Ворохтянської селищної ради від 29 березня 2013 р. № 221 – 17/2013 про
внесення зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної ради п. 1.7.Нанезі
Сергію Трифоновичу, жителю смт. Ворохта, вул. Войтул,37а виклавши його в
такій редакції: дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,7681
га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Войтул у зв’язку
з невідповідністю генплану (не зазначено проїзд).
за дану пропозицію проголосували за – 14 депутатів.
звернення гр. Слюсаренко Оксани Петрівни, жительки
смт. Ворохта вул. Д.Галицького,5 про затвердження акту встановлення межі
від 20.09.2013 р. на земельну ділянку площею 0,1284 га по вул. Грицулівка
уч. Осередок.
за дану пропозицію проголосували за – 14 депутатів.
- рішення сесії селищної ради №251-19/2013 додається, за дане рішення
проголосували: за – 14 депутатів.

ІV. Різне:
Депутат Ворохтянської селищної ради Лубів Василь Дмитрович вніс
пропозицію звернутися до начальника Івано-Франківського облавтодору,
прокуратури м.Яремче, начальника МВ УМВС, голови Івано-Франківської
ОДА з попередженням про можливе блокування жителями селища
міжнародної дороги в с.Татарів в разі, якщо Івано-Франківський облавтодор до
01.10.2013 року не приступить до капітального ремонту державної дороги в
смт.Ворохта.
По даному питанню селищний голова Кермощук П.Д. доручив
юрисконсульту селищної ради Ю.Галику підготувати звернення та направити
їх до вищезазначених устав та організацій.
за дану пропозицію проголосували за – 14 депутатів.
Депутат Ворохтянської селищної ради Яворський Тарас Антонович
вніс пропозицію направити звернення начальнику обласного ДАІ про
встановлення знаку на повороті до Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів з
забороною в’їзду по комунальній дорозі в період з 8-00 год. – до 9-00 год.
транспортних засобів (крім жителів даної вулиці та спецтранспорту), в зв’язку
з тим що в даний період часу є велике скупчення дітей, вчителів та жителів
селища і проїзд ТЗ по даній комунальній дорозі, особливо в зимовий період є
досить небезпечний, що може призвести до ДТП та інших нещасних випадків.
По даному питанню селищний голова Кермощук П.Д. доручив
юрисконсульту селищної ради Ю.Галику підготувати та направити звернення
начальнику обласного ДАІ по даному питанню.
за дану пропозицію проголосували за – 14 депутатів.

Селищний голова

П.Кермощук

