Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 07.10.2016 року № 117 - 7/ 6
с.В.Майдан
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Лозинського Василя Ярославовича, жителя с. В.Майдан,вул..
Грушевського,18-В про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності та передача
у власність, відповідно до ст.127,151 Земельного кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити гр. Лозинському Василю Ярославовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення(відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності
площею 0,0990 га, яка розташована в селі Верхній Майдан по вул.Грушевського для ведення
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах
населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Лозинському Василю Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,0990 га , кадастровий номер 2624080801:03:002:0020 , яка розташована в с.
Верхній Майдан вул.Грушевського для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту згідно витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку НВ – 2601911812016.
3.Гр. Лозинському Василю Ярославовичу оформити правоустановчі документи на право
власності на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань врегулювання
земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 07.10.2016 року № 116 - 7/ 6
с.В.Майдан
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Лозинського Василя Ярославовича, жителя с. В.Майдан,вул..
Грушевського,18-В про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності та передача
у власність, відповідно до ст.127,151 Земельного кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити гр. Лозинському Василю Ярославовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення(відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності
площею 0,5663 га, яка розташована в селі Верхній Майдан в ур. «Клітки» для ведення
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах
населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Лозинському Василю Ярославовичу земельну ділянку
площею 0,5663 га , кадастровий номер 2624080801:02:004:0016, яка розташована в с. Верхній
Майдан в ур. «Клітки» для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту згідно витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку НВ – 2601911822016.
3.Гр. Лозинському Василю Ярославовичу оформити правоустановчі документи на право
власності на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного законодавства.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань врегулювання
земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 07.10.2016 року № 115 - 7/6
с.В.Майдан

Про надання грошової
допомоги.
Заслухавши та обговоривши заяву жительки села Верхній Майдан Гончука
Ярослава Денисовича , жителя с.В.Майдан вул. Берегова про надання грошової
допомоги на лікування та відповідно до п.27 ч.1 ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Надати матеріальну допомогу:
- Гончуку Ярославу Денисовичу –

250 грн ;

2.Спеціалісту ради п. М.Дутка провести відповідні нарахування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 114 - 7/6
с.В.Майдан

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву Ментинського Романа Васильовича, в якій він просить
вилучити в нього земельну ділянку в ур. «Довге» площею 0,3400 га для ведення
особистого селянського господарства та відповідно до ст.141 Земельного
кодексу України, сільська ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Ментинського Романа Васильовича
площею 0,3400 га в ур. «Довге» для ведення особистого селянського
господарства.
2.Перевести дану земельну ділянку, яка була в користуванні
Ментинського Романа Васильовича в землі запасу сільської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 113 - 7/6
с.В.Майдан
Про пайову участь у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури в с. Верхній Майдан.
З метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури в с. Верхній Майдан, відповідно до ст. 40 Закону України «Про
врегулювання містобудівної діяльності», керуючись п. 42 ч.1 ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити для забудовників об»єктів містобудування розмір пайової участі у
розвитку інфраструктури в с. Верхній Майдан в розмірі:
- 1,0% загальної кошторисної вартості будівництва об»єкта – для нежитлових
будівель та споруд;
- 0,1% загальної кошторисної вартості будівництва об»єкта – для житлових
будинків.
2. Затвердити Положення про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури с. Верхній Майдан ( додаток1).
3. Затвердити форму договору про пайову участь у розвитку інфраструктури
(додаток2).
4. Доручити секретарю Верхньомайданської сільської ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації в установленому
порядку.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну бюджетну
комісію та постійну комісію з питань благоустрою, земельних питань та
екології Верхньомайданської сільської ради.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 112 - 7/6
с.В.Майдан
Про укладення Верхньомайданською сільською радою
з підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності, розташованими на території
Верхньомайданської сільської ради угод про участь
у соціально-економічному розвитку села Верхній Майдан
Надвірнянського району.
Керуючись статтею 43 та частиною 13 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Концепцією сталого розвитку населених пунктів,
схваленої Постановою Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року № 1359ХІV, відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 27 та підпункту 5 пункту «а»
статті 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
забезпечення збалансованого сталого розвитку населеного пункту, удосконалення
інфраструктури села, підвищення соціального рівня життя населення,
Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Укласти з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності, розташованими на території Верхньомайданської сільської ради
угод про участь у соціально- економічному розвитку села Верхній Майдан
Надвірнянського району, у яких передбачити умови щодо порядку, строків та
способів забезпечення участі у соціально-економічному розвитку населеного
пункту, зокрема у частині надання трудових і матеріально- технічних ресурсів
та\чи фінансування будівництва, капітального ремонту, зміцнення
матеріально- технічної бази закладів і установ освіти, культури чи охорони
здоров»я у частині надання трудових і матеріально- технічних ресурсів та/чи
фінансуванні здійснення ремонту та утримання вулиць і доріг, які знаходяться
у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю, у
частині утримання та ремонту об»єктів благоустрою та в інших випадках, не
заборонених законодавством.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову села
Верхній Майдан Надвірнянського району Івано-Франківської області.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 121 - 7/6
с.В.Майдан
Про надання відпустки
сільському голові.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно
поданої заяви сільського голови Д.М.Ковалюка про надання йому щорічної
основної відпустки, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати сільському голові Дмитру Михайловичу Ковалюку щорічну основну
відпустку за період з 13.11.2015 року по 12 .11 .2016 року на 30 календарних днів
з 10.10.2016 року.
2. Дозволити виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі
середньомісячної заробітної плати і допомогу на вирішення соціально-побутових
умов.
3. Обов’язки сільського голови на час відпустки Д.М.Ковалюка покласти на
секретаря ради О.І.Станкевич.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 118- 7/6
с.В.Майдан
Про надання дозволу на складання
детального плану земельної ділянки.
Розглянувши заяву Зьоли Оксани Василівни, в якій вона просить дати дозвіл на
складання детального плану земельної ділянки орієнтовною пл..0,2000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель та
споруд в селі Верхній Майдан по вул. Незалежності, Верхньомайданська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл Зьолі Оксані Василівні, жительці села Верхній Майдан, на
складання детального плану земельної ділянки орієнтовною пл.0,2000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд в с. В.Майдан по вул.Незалежності.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( щоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 119 - 7/6
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Дутки Галини Миколаївни ,
жительки с. Верхній Майдан вул. Лесі Українки про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
орієнтовною площею 0,0700га, яка була в користуванні із земель
сільськогосподарського призначення , Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Дутці Галині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки , яка знаходиться в користуванні,
комунальної власності , із земель сільськогосподарського призначення, для
ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту
орієнтовною площею 0,0700 га в с. Верхній Майдан по вул. Лесі Українки.
2. Гр. Дутці Галині Миколаївні замовити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в ліцензованій організації і представити на сесію
Верхньомайданської сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань врегулювання
земельних відносин.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 07.10.2016 року № 120 - 7/6
с.В.Майдан
Про затвердження
протоколу бюджетної комісії.

Відповідно до п. 27 ч. 1 ст. 26 та п.13.ч.3 ст.42 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити :
- протокол бюджетної комісії від 26.09.2016 р. № 5 ;

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( шоста сесія)
Р ІШ Е Н Н Я

від 07.10.2016 року № 122 - 7/6
с.В.Майдан
Про внесення змін до
сільського бюджету на 2016р

М.І.

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області

ПРОТОКОЛ

Сьомого демократичного скликання
(шоста сесія)

від 07 жовтня 2016 року
с.Верхній Майдан

Присутні 9 депутатів сільської ради та сільський голова.

Головуючий на сесії сільський голова Дмитро Михайлович Ковалюк .

Головуючий оголосив сесію відкритою.
(прозвучав Гімн України)
Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним сесії та поставив на голосування прийняття
порядку денного за основу.
Голосування за прийняття порядку денного за основу:
“ЗА”- 10
“ПРОТИ” – немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
(Порядок денний прийнято за основу)
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до порядку денного сесії.
Поступила пропозиція прийняти порядок денний в цілому.

Голосування за прийняття порядку денного в цілому:
“ЗА”- одноголосно
(Порядок денний прийнято)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Шостої сесії сільської ради
Сьомого демократичного скликання
1. Про укладення Верхньомайданською сільською радою з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території Верхньомайданської
сільської ради угод про участь у соціально-економічному розвитку села Верхній Майдан.
2. Про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в с. Верхній
Майдан.
3. Про вилучення земельної ділянки
4. Про надання грошової допомоги.
5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
7. Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.
8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого
селянського господарства.
9. Про затвердження Протоколу бюджетної комісії
10. Про надання відпустки сільському голові.
11. Про внесення змін до сільського бюджету.

Головуючий наголосив, що регламент роботи сесії описаний в регламенті роботи ради,
затвердженому на першій сесії сільської ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про укладення Верхньомайданською сільською радою з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території
Верхньомайданської сільської ради угод про участь у соціально-економічному розвитку села
Верхній Майдан .
Доповідач : сільський голова Дмитро Ковалюк, який проінформува, що з метою забезпечення
збалансованого сталого розвитку населеного пункту, удосконалення інфраструктури села та підвищення
соціального рівня населення пропонується укласти угоди з підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, розташованими на території сільської ради про участь у соціальноекномічному розвитку села.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Токарук.
Пропоную дану пропозицію затвердити.

Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
2. Про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціально інфраструктури в с.
В.Майдан
Доповідач : сільський голова Дмитро Ковалюк –з метою створення умов для розвитку інженернотранспортної та соціальної інфрструктури пропоную встановити розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури в с. В.Майдан в розмірі 1,0 % загальної кошторисної вартості будівництва об»єкта для
нежитлових будівель та споруд та 0,1% загальної кошторисної вартості будівництва об»єкта для
житлових будинків та затвердити додаток №1 «Положення про пайову участь» та додаток №2 «Форма
договору про пайову участь у розвитку інфраструктури».
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк, Олена Онуфрак, Оксана Микитин
Пропоную дану прозицію затвердити .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

3 Про вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова – поступила заява від Ментинського Р,В. про вилучення в нього земельної
ділянки в ур. «Довге» для ведення особистого селянського господарства пл.. 0,34 га.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Р.Алієв, - пропоную дану заяву вирішити позитивно
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 10 , « УТРИМАЛИСЬ « - немає.

(рішення прийнято, додається).
4 Про надання грошової допомоги.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Гончука Я.Д.., вул. Берегова , в якій
вона просить дати йому матеріальну допомогу в зв»язку з хворобою ( цукровий діабет).
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук – запропонувала надати йому грошову допомогу в розмірі 250 г
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Лозинського В.Я. , в якій він просить
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж в натурі та передати у
власність земельну ділянку пл. 0,5663 га по в ур. «Клітки» для ведення особистого селянського
господарства .
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Наталія Гугляк.
Пропоную затвердити технічну документацію Лозинському Я.В. .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Лозинського Я.В. вул. Грушевського , в
якій він просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж в натурі та
передати у власність земельну ділянку пл. 0,0990 га по вул.. Грушевського для ведення особистого
селянського господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Марія Дутка.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
7.Про надання дозволу на складання детального плану.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Зьоли О.В. вул. І.Франка , в якій вона
просить дати дозвіл на складання детального плану земельної ділянки пл. 0,2000 га в по вул..
Незалежності для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олена Онуфрак.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого
селянського господарства.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Дутки Г.М. в якій вона просить надати її земельну
ділянку площею 0,0700 по вул. Л.Українки для ведення особистого селянського господарства та дати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки..
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк.

Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається)

10. Про надання відпустки сільському голові.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» йому належить щорічна основна відпустка і просить затвердити заяву про
надання щорічної основної відпустки.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук
Пропоную надати щорічну основну відпустку сільському голові Д.Ковалюку. Обов»язки сільського
голови покласти на секретаря ради О.Станкевич.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

11. Про Затвердження Протоколу бюджетної комісії
Доповідач : сільський голова – ознайомив з Протоколом % бюджетної комісії від 26.09.2016р та
наоголосив, що відповідно до ст.. 26, ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
пропонується затвердити Протокол бюджетної комісії від 26.09.2016р №5.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Оксана Іванюк
Пропоную затвердити Протокол Бюджетної комісії №5 від 26.09.2016р .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
12. Про внесення змін до сільського бюджету.
Доповідач: спеціаліст ради Марія Дутка, яка сказала, що в зв2язку з перевиконанням дохідної частини
сільського бюджету, що склався за 9 місяців 2016 р в сумі 72 тис.грн. пропонується уточнити види
доходів на суму 72 тис. грн.., а саме : єдиний податок з юридичних осіб 72 тис. грн.., єдиний податок з
фізичних осіб – 36 тис. грн., земельний податок з фізичних осіб 36 тис. грн… Збільшити видатки
сільського бюджету на суму 72 тис. грн.: по КФК 010116 – 2000 грн, КЕКВ 2210 на суму 2000 грн.
Видітлити кошти на виготовлення Генплану на суиу 70 тис. грн..
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук.
Пропоную дану пропозицію затвердити .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10

“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

Головуючий подякував депутатам за участь у роботі сесії та оголосив сьому сесію сільської ради сьомого
демократичного скликання закритою.

( прозвучав Гімн України).

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

ДМИТРО КОВАЛЮК

