ПРОТОКОЛ
третього засідання дев’ятнадцятої сесії
Ворохтянської селищної ради Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області
від 11 жовтня 2013 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ
третього засідання дев’ятнадцятої сесії
від 11 жовтня 2013 року
Були присутні:
Депутати селищної ради – 15 депутатів.
третє засідання дев’ятнадцятої сесії селищної ради відкрив голова
селищної ради КЕРМОЩУК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
Сесія затвердила порядок денний:
1. Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки, затвердження детального планування території, затвердження
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки,
надання дозволу щодо виконання проектно-вишукувальних робіт та відмову у
наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою.
2. Про припинення терміну дії договору оренди.
3. Про затвердження розпоряджень селищного голови..
4. Різне

І. Слухали: Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, продовження терміну дії договору оренди
земельної ділянки, затвердження детального планування території,
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки, надання дозволу щодо виконання проектно-вишукувальних
робіт та відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою.
Доповідає:
Н.Блащук,
інженер
землевпорядник,
який
зачитав
документи та матеріали з земельних
питань.
Вирішили:
- за пункт 1 та пункт 2 в цілому проголосувало: за - 15 депутатів;
- за пункт 3 про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки ПП Віндику Василю Володимировичу, жителю смт. Ворохта,
вул. Руднєва, на земельну ділянку площею 0,0500 га. для будівництва та
обслуговування пилорами,по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта терміном на 10
(десять) років вирішили відкласти до наступного засідання селищної ради, у
зв’язку з необхідністю проведення інвентаризації даної земельної ділянки
за дану пропозицію проголосували: за – 15 депутатів.
за пункт 4, пункт 5, пункт 6, пункт 7 в цілому: проголосувало:
за - 15 депутатів.
(рішення сесії селищної ради №252-19/2013 додається).
ІІ. Слухали: Про припинення терміну дії договору оренди.
Доповідає: Ю.Галик, юрисконсульт
селищної ради.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №253-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 15 депутатів).
ІІІ. Слухали: Про затвердження розпоряджень селищного голови..
Доповідає: М. Йосипчук, секретар ради.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №254-19/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 15 депутатів).
ІV. Різне:
Секретар Ворохтянської селищної ради М.Йосипчук зачитав звернення
Максимчук Марії Богданівни про внесення земельної ділянки площею 0,0938
га. для промислового призначення що розташована за адресою : смт. Ворохта,
вул. Д.Галицького (бувша котельня) в перелік земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2013 р.
Вирішили: внести зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної ради
від 28 лютого 2013 р. №206 – 17/2013 Про перелік земель несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу в 2013 році включивши в
додаток №1 даного рішення вищевказану ділянку в перелік земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2013 р.
(рішення сесії селищної ради №255-19/2013 додається, за дане рішення
проголосували: за – 15 депутатів).

Голова Ворохтянської селищної ради П. Кермощук доручив постійній
комісії – мандатній з питань депутатської етики, прав людини, законності та
соціального захисту, проаналізувати відвідування депутатами шостого
скликання сесій Ворохтянської селищної ради, провести бесіди з депутатами
які рідко відвідують сесії та винести дане питання на обговорення на черговій
сесії.

Селищний голова

П.Кермощук

