ПРОТОКОЛ
двадцять першої сесії Ворохтянської
селищної ради Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області
від 04 лютого 2014 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ
двадцять першої сесії
від 04 лютого 2014 року
Були присутні:
Депутати селищної ради – 16 депутатів.
двадцять першу сесію селищної ради відкрив голова селищної
ради КЕРМОЩУК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
Сесія затвердила порядок денний:
1. Про проект програми соціально-економічного і культурного розвитку
селища на 2014 рік.
2. Про проект селищного бюджету на 2014 рік.
3. Про затвердження розпоряджень селищного голови..
4. Про перелік земель несільськогосподарського призначення, які
підлягають продажу в 2014 році.
Доповідає:
Н.Блащук,
інженер
землевпорядник.
5. Про вилучення земельної ділянки у громадян відповідно до ст.
120,140,141 Земельного Кодексу України (додаток №1), дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
затвердження зміни конфігурації земельної ділянки, затвердження матеріалів
інвентаризації земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки
Доповідає:
Н.Блащук,
інженер
землевпорядник.
6. Різне

І. Слухали: Про проект програми
культурного розвитку селища на 2014 рік.
Доповідає:
голова

соціально-економічного
П.Кермощук,

і

селищний

Вирішили: (рішення сесії селищної ради №272-21/2014 додається, за
дане рішення проголосували: за – 16 депутатів).
ІІ. Слухали: Про проект селищного бюджету на 2014 рік.
Доповідає: І. Зінов’єв, голова комісії з
питань
економіки,
фінансів
та
бюджету, С. Бойчук, гол. бухгалтер.
Депутат Лубів Василь Дмитрович вніс пропозицію збільшити
фінансування КП «СКП» на благоустрій у 2014 році у зв’язку з тим що на
сьогоднішній день сталася критична ситуація з накопиченням твердих
побутових відходів які необхідно вивозити на відстань понад 100 км.
Директор будинку культури М.Стефанців внесла пропозицію здійснити
огородження території будинку культури протягом 2014 року.
Враховуючи вищесказане Селищний голова Кермощук П.Д. доручив
постійній комісії з питань економіки, фінансів та бюджету опрацювати внесені
пропозиції та внести відповідні зміни до бюджету селища на 2014 рік.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №273-21/2013 додається, за
дане рішення проголосували: за – 16 депутатів).
ІІІ. Слухали: 3. Про затвердження розпоряджень селищного голови..
Доповідає: М. Йосипчук, секретар ради.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №274-21/2014 додається, за
дане рішення проголосували: за – 16 депутатів).
ІV. Слухали: Про перелік земель несільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу в 2014 році.
Доповідає:
Н.Блащук,
інженер
землевпорядник.
Вирішили: (рішення сесії селищної ради №275-21/2014 додається, за
дане рішення проголосували: за – 16 депутатів).
V. Слухали: Про вилучення земельної ділянки у громадян відповідно
до ст. 120,140,141 Земельного Кодексу України (додаток №1), дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
затвердження зміни конфігурації земельної ділянки, затвердження матеріалів
інвентаризації земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки
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 Нанеги Сергія Трифоновича про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель комунальної
власності площею 0,1500 га. (кадастровий номер: 2611040300:20:004:0200),
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Войтул.
звернення Нанеги Сергія Трифоновича про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель комунальної
власності площею 0,7681 га. (кадастровий номер: 2611040300:20:004:0201),
для ведення особистого селянського господарства по вул. Войтул.
за дану пропозицію проголосували за – 16 депутатів.
- рішення сесії селищної ради №276-21/2014 додається, за дане рішення
проголосували: за – 16 депутатів.
VІ. Різне:
До депутатів Ворохтянської селищної ради та селищного голови
звернулась усно жителька смт. Ворохта Дедерчук Оксана Степанівна з
проханням надання дозволу на завершення приватизації земельних ділянок які
знаходиться по вул. М.Грушевського (теперішня територія громадського
парку). Дедерчук О.С. зазначила що приватизацію вказаних земельних ділянок
вона розпочала у 2006 році, одержала всі необхідні висновки та погодження,
однак у 2010 році депутатами шостого скликання рішення про затвердження
проекту землеустрою на даних земельних ділянках було скасовано.
Селищний голова Кермощук П.Д. по даному проханню Дедерчук О.С.
доручив земельній комісії вивчити дане питання та опрацювати можливість
використання даної території для надання земельних ділянок жителям селища
Ворохта.

Селищний голова

П.Кермощук

