Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 23.12.2016 року № 126 - 7/ 7
с.В.Майдан
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Дутки Ганни Миколаївни, жительки с. В.Майдан, вул. Кринична
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. Дутці Ганні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж в натурі земельних ділянок комунальної власності
загальною площею 0,5674 га, яка розташована в селі Верхній Майдан для ведення
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
межах населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Дутці Ганні Миколаївні:
- земельну ділянку площею 0,1061 га , кадастровий номер 2624080801:03:004:0025 , яка
розташована в с. Верхній Майдан вул. Кринична для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту
згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ –
2602092422016;
- земельну ділянку площею 0,4613 га,кадастровий номер 2624080801:03:004:0024 , яка
розташована в с. Верхній Майдан вул. Кринична для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту
згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ –
2602092412016
3.Гр. Дутці Ганні Миколаївні 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
( сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 23.12.2016 року № 127 - 7/ 7
с.В.Майдан
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Онуфрак Олени Василівни, жительки м. Івано-Франківськ 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. Онуфрак Олені Василівні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності
площею 0,2094 га, яка розташована в селі Верхній Майдан по вул. Шевченка для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення в межах населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Онуфрак Олені Василівні земельну ділянку площею
0,2094 га , кадастровий номер 2624080801:01:002:0090 , яка розташована в с. Верхній
Майдан вул.Шевченка для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту згідно витягу з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ – 2601951352016.
3.Гр. Онуфрак Олені Василівні 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
( сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 23.12.2016 року № 128 - 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 Гутин Любові Дмитрівни, жительки с. В.Майдан, вул. Спортивна
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. Гутин Любові Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності
площею 0,4477 га, яка розташована в селі Верхній Майдан в ур. «Кольонія» для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення в межах населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Гутин Любові Дмитрівні земельну ділянку площею
0,4477 га , кадастровий номер 2624080801:03:001:0015, яка розташована в с. Верхній
Майдан в ур. «Кольонія» для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту згідно витягу з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ – 2602019422016.
3.Гр. Гутин Любові Дмитрівні 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
( сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 23.12.2016 року № 129 - 7/ 7
с.В.Майдан
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Гайдаш Марії Іванівні, житеьки с. В.Майдан, вул. Грушевського
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. Гайдаш Марії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж в натурі земельних ділянок комунальної власності
загальною площею 0,7539 га, які розташована в селі Верхній Майдан для ведення
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в
межах населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Гайдаш Марії Іванівні:
- земельну ділянку площею 0, 4197 га , кадастровий номер 2624080801:03:001:0017 , яка
розташована в с. Верхній Майдан ур. «Кольонія» для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту
згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ –
2602023912016;
- земельну ділянку площею 0,1487 га , кадастровий номер 2624080801:01:001:0046 , яка
розташована в с. Верхній Майдан вул. Чорновола для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту
згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ –
2602023972016;
- земельну ділянку площею 0,1855 га , кадастровий номер 2624080801:02:002:0079 , яка
розташована в с. Верхній Майдан ур. «Зруби» для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту
згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ –
2602023872016;
3.Гр. Гайдаш Марії Іванівні 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 130 - 7/7
с.В.Майдан
Про вилучення земельної ділянки
Розглянувши заяву Онуфрака Василя Федоровича, в якій він просить
вилучити в нього земельну ділянку в ур. «Лан» орієнтовною площею
0,2500 га для ведення особистого селянського господарства та відповідно
до ст.141 Земельного кодексу України, сільська ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Онуфрака Василя Федоровича
площею 0,2500 га в ур. «Лан» для ведення особистого селянського
господарства.
2.Перевести дану земельну ділянку, яка була в користуванні
Онуфрака Василя Федоровича 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 131 - 7/7
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
сільськогосподарського призначення .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Зьоли Любомира Івановича, жителя
с. Верхній Майдан вул. І.Франка,8 про надання йому земельної ділянки площею
0,2500 для ведення особистого селянського господарства в ур. «Лан» та надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ,
Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Зьолі Любомиру Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення в
межах населеного пункту орієнтовною площею 0,2500 га в с. Верхній Майдан ур.
«Лан». Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту
2. Гр. Зьолі Любомиру Івановичу 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 132 - 7/7
с.В.Майдан
Про вилучення земельної ділянки
Розглянувши заяву Онуфрака Василя Федоровича, в якій він просить
вилучити в нього земельну ділянку в ур. «Лан» орієнтовною площею
0,2500 га для ведення особистого селянського господарства та відповідно
до ст.141 Земельного кодексу України, сільська ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Онуфрака Василя Федоровича
площею 0,2500 га в ур. «Лан» для ведення особистого селянського
господарства.
2.Перевести дану земельну ділянку, яка була в користуванні
Онуфрака Василя Федоровича 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 133 - 7/7
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
сільськогосподарського призначення .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Зьоли Павла Івановича, жителя с.
Верхній Майдан вул. Грушевського про надання йому земельної ділянки площею
0,2500 для ведення особистого селянського господарства в ур. «Лан» та надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ,
Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Зьолі Павлу Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення в межах населеного
пункту орієнтовною площею 0,2500 га в с. Верхній Майдан ур. «Лан». Земельна
ділянка знаходиться в межах населеного пункту
2. Гр. Зьолі Павлу Івановичу 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 134 - 7/7
с.В.Майдан
Про вилучення земельної ділянки
Розглянувши заяву Онуфрака Василя Федоровича, в якій він просить
вилучити в нього земельну ділянку по вул.. І.Франка орієнтовною
площею 0,1700 га для ведення особистого селянського господарства та
відповідно до ст.141 Земельного кодексу України, сільська ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Онуфрака Василя Федоровича
площею 0,1700 га по вул. І.Франка для ведення особистого
селянського господарства.
2.Перевести дану земельну ділянку, яка була в користуванні
Онуфрака Василя Федоровича 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 135 - 7/7
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
сільськогосподарського призначення .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Гайдаш Світлани Василівни,
жительки м.Надвірна про надання її земельної ділянки площею 0,1700га для ведення
особистого селянського господарства по вул.. І.Франка та надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ,
Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Гайдаш Світлані Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення в
межах населеного пункту орієнтовною площею 0,1700 га в с. Верхній Майдан по вул..
І.Франка. Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту
2. Гр. Гайдаш С.В. 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 136 - 7/7
с.В.Майдан
Про вилучення земельної ділянки
Розглянувши заяву Онуфрака Василя Федоровича, в якій він просить
вилучити в нього земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для
ведення особистого селянського господарства в ур. «Брінки» та
відповідно до ст.141 Земельного кодексу України, сільська ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Онуфрака Василя Федоровича
площею 0,1000 га ур. «Брінки» для ведення особистого
селянського господарства.
2.Перевести дану земельну ділянку, яка була в користуванні
Онуфрака Василя Федоровича 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 137 - 7/7
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
сільськогосподарського призначення .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Зьоли Оксани Василівни, жительки
м.Надвірна про надання її земельної ділянки площею 0,1000га для ведення особистого
селянського господарства в ур. «Брінки» та надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки , Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Зьолі Оксані Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення в
межах населеного пункту орієнтовною площею 0,1000 га в с. Верхній Майдан ур.
«Брінки». Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту
2. Гр. Зьолі О.В. 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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 138 - 7/7
с.В.Майдан
Про надання дозволу на складання
детального плану земельної ділянки.
Розглянувши заяву Гекманюка Василя Миколайовича, в якій він просить
дати дозвіл на складання детального плану земельної ділянки пл..0,2200 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських
будівель та споруд в селі Верхній Майдан по вул. Лесі Українки,
Верхньомайданська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл Гекманюку Василю Миколайовичу, жителю села Верхній
Майдан, на складання детального плану земельної ділянки пл.0,2200 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд в с. В.Майдан по вул.Лесі Українки.
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
( сьома сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 139 - 7/7
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 10.11.2016 р. № 7 ;
Протокол бюджетної комісії від 10.11.2016р. № 8.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
(сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 23.12.2016 р. № 124- 7/7
с.В.Майдан
Про структуру і чисельність
апарату сільської ради.
Відповідно до п. 5 розд.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве
самоврядування в Україні” , сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити структуру і чисельність апарату сільської ради згідно
додатку(додається).
2.Затвердити комплекс витрат на 2017 рік на утримання апарату ради та
адмінбудинку в сумі 259,0 тис.грн.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Додаток до ріш. № 124-7/7
від 23.12.2016р

СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

Верхньомайданської сільської ради

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОСАДА

Сільський голова
Секретар ради
Головний бухгалтер - спеціаліст
Спеціаліст-землевпорядник
Рахівник
Прибиральниця

Секретар ради

Кількість штатних одиниць

1
1
1
1
1
0,5

Оксана Станкевич

УКРАЇНА
Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( сьома сесія )
с.Верхній Майдан
від 23 .12. 2016 р. № 125 - 7/2
Про затвердження окладу
сільського голови
Відповідно до ст.21 Закону України „ Про службу в органах місцевого
самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.березня
2006 року № 268 „ Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів
та інших органів” та постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 року №
700« Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 року №268» , сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити посадовий оклад сільському голові в сумі 3200 грн.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
ПРОТОКОЛ
Сьомого демократичного скликання
(сьома сесія)
від 23 грудня 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
Сьомої сесії сільської ради
Сьомого демократичного скликання
1. Про сільський бюджет на 2017рік
2. Про структуру і чисельність апарату сільської ради.
3. Про затвердження окладу та преміювання сільського голови
4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
8. Про вилучення земельної ділянки.
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського
призначення
10. Про вилучення земельної ділянки.

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського
призначення
12. Про вилучення земельної ділянки.
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського
призначення
14. Про вилучення земельної ділянки.
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського
призначення
16. Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.
17. Про затвердження Протоколу бюджетної комісії
Головуючий наголосив, що регламент роботи сесії описаний в регламенті роботи ради,
затвердженому на першій сесії сільської ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про сільський бюджет на 2017рік.
Доповідач : спеціаліст ради п. Марія Дутка, яка ознайомила депутатів з сільським
бюджетом на 2017 рік.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Токарук.
Пропоную затвердити сільський бюджет на 2017 рік.
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 затвердження окладу сільському голові.
Доповідач : голова бюджетної комісії М.Дутка – пропоную затвердити посадовий оклад
сільському голові в сумі 3200 грн.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк.
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 структуру і чисельність апарату сільської ради.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк запропонував затвердити структуру і
чисельність апарату сільської ради.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Р.Алієв, який запропонував затвердити дану структуру і чисельність
апарату сільської ради .
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” – 8
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – 2
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 8 , « УТРИМАЛИСЬ « - 2.

(рішення прийнято, додається).
4 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 Дутки Г.М., вул.
Кринична , в якій вона просить затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж в натурі та передати у власність земельну ділянку пл. 0,1061 га
по вул. Кринична та земельну ділянку плошею 0,4613 га для ведення особистого
селянського господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук.
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).
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 Онуфрак О.В., , в
якій вона просить затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо
встановлення меж в натурі та передати у власність земельну ділянку пл. 0,2094 га по
вул. Шевченка для ведення особистого селянського господарства .
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Наталія Гугляк.
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).
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 Гутин Л.Д., вул.
Спортивна , в якій вона просить затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж в натурі та передати у власність земельну ділянку пл. 0,4477 га
в ур. «Кольонія» 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 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 Гайдаш М.І., вул.
Грушевського , в якій вона просить затвердити технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж в натурі та передати у власність земельну ділянку пл. 0,4197 га
в ур. «Кольонія» для ведення особистого селянського господарства, земельну ділянку
площею 1487 га по вул. Чорновола для ведення особистого селянського господасртва,
земельну ділянку плошею 0Ю1855 га в ур. «Зруби» для ведення особистого селянського
господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук.
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).

8. Про вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від
Онуфрака Василя Федоровича про вилучення земельної ділянки пл. 0,2500 га в ур.
«Лан» для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук.
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..
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Зьоли Л.І., в якій він просить
надати йому земельну ділянку площею 0,2500 в ур. «Лан» 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 вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від
Онуфрака Василя Федоровича про вилучення земельної ділянки пл. 0,2500 га в ур.
«Лан» для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Оксана Станкевич.
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).
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення..
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Зьоли П.І., в якій він просить
надати йому земельну ділянку площею 0,2500 в ур. «Лан» для ведення особистого
селянського господарства та дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки..
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Федір 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).
12. Про вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від
Онуфрака Василя Федоровича про вилучення земельної ділянки пл. 0,1700 га по вул.
І.Франка для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
ДепутатРамазан 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” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення..
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Гайдаш С.В, в якій вона просить
надати її земельну ділянку площею 0,1700 по вул.. І.Франка для ведення особистого
селянського господарства та дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки..
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:

Депутат: Федір 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)
14. Про вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від
Онуфрака Василя Федоровича про вилучення земельної ділянки пл. 0,1000 га в ур.
«Брінки» 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).
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення..
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Зьоли О.В., в якій вона просить
надати її земельну ділянку площею 0,1000 в ур. «Брінки» 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)

16. Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Гекманюка В.М.,в якій
він просить дати дозвіл на складання детального плану земельної ділянки пл..0,2200 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Л. Українки.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук.
Пропоную даний план 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.
17. Про затвердження Протоколу бюджетної комісії
Доповідач: спеціаліст ради М.Дутка – пропонується затвердити Протокол бюджетної
комісії від 10.11.2016 року №7 та Протокол бюджетної комісії від 10.11.2016р №8.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Наталія Гугляк.
Пропоную затвердити Протоколи бюджетної комісії.
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.

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

