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Порядок денний
сьомої сесії Тлумацької районної ради
VІІ демократичного скликання
23 серпня 2016 року
1.

Про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
за І півріччя 2016 року.
Інформує:
З.Баранська – начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації
2. Про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року.
Інформує:
С.Овчарчин – начальник фінансового управління
райдержадміністрації
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
Інформує:
С.Овчарчин – начальник фінансового управління
райдержадміністрації
4. Про роботу відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації з
виконання районної програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім».
Інформує:
З.Баранська – начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації
5. Про Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста району.
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
6. Про новий склад комісії з присудження щорічної літературно-мистецької премії
Тлумаччини імені Григора Крука.
Інформує:
І.Бринський
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
7. Про припинення надання пільг інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп і реабілітованим
громадянам.
Інформує:
М.Соловій - начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
8. Про реорганізацію Нижнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у навчально-виховний
комплекс (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ).
Інформує:
В.Пеник
–
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації
9. Про
затвердження
нормативної грошової оцінки земель для іншого
сільськогосподарського призначення на території Ісаківської сільської ради
(0,0624 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
10. Про затвердження
нормативної грошової оцінки земель для іншого
сільськогосподарського призначення на території Ісаківської сільської ради
(0,2665 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
11. Про
затвердження
нормативної грошової оцінки земель для іншого
сільськогосподарського призначення на території Ісаківської сільської ради
(0,1107 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
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12. Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(2,1937 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(2,5860 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(2,8779 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(4,1807 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(8,3593 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(8,3610 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(24,7884 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(25,4693 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення на території Хотимирської сільської ради
(40,2039 га).
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення та зміни межі
населеного пункту с. Палагичі.
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про звернення районної ради.
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Різне.
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про хід виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку
Тлумацького району за І півріччя 2016 року
Заслухавши звіт про виконання Програми соціально-економічного і
культурного розвитку Тлумацького району за І півріччя 2016 року, районна
рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного і
культурного розвитку Тлумацького району за І півріччя 2016 року (додається).
2. Керівникам
структурних
підрозділів
районної
державної
адміністрації, виконавчих комітетів міської, селищної та сільських рад вжити
заходів для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою соціальноекономічного і культурного розвитку району на 2016 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та інвестицій (З.Білуник).

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 серпня № 000-07/16
м.Тлумач

Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за І півріччя 2016 року

Заслухавши звіт начальника фінансового управління районної державної
адміністрації С.Овчарчин про виконання районного бюджету за І півріччя 2016
рік, районна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року
по доходах в сумі 145687 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 140710,1
тис. грн. та спеціальному фонду – 4978,9 тис. грн.; по видатках у сумі 145964,8
тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 142160,1 тис. грн. та спеціальному
фонду – 3804,7 тис. грн., а також видатки резервного фонду в сумі 72,8 тис. грн.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Довідка
про виконання районного бюджету
за І півріччя 2016 року
Доходна частина районного бюджету за І півріччя 2016 року по
загальному фонду виконана на 91,1%, при плані на І півріччя 154515,1 тис. грн. в
районний бюджет надійшло 140710,1 тис. грн. Виконання по власних доходах
загального фонду становить 144,8%, при плані 6100,9 тис. грн. в районний
бюджет поступило 8835,1 тис. грн. По доходах за січень-червень 2016 року
спеціального фонду виконання становить 60,1%, а саме з плану 8277,8 тис. грн.
поступило 4978,9 тис. грн. По власних доходах спеціального фонду з плану 1236,8
тис. грн. поступило 1606,4 тис. грн., що становить 129,9% до плану.
Протягом І півріччя 2016 року з обласного бюджету до загального фонду
отримано 9259,8 тис.грн. базової дотації при плані 9260,0 тис.грн., що становить
100%; субвенції на виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям
поступило 44432,3 тис.грн. з плану 43880,1 тис.грн., або 101,3%; субвенція на
надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії природного газу,
послуг тепло-водопостачання поступило 31608,6 тис. грн. з плану 48655,4 тис.
грн., що становить 65,0% виконання; субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу поступило
373,9 тис. грн. з плану 339,9 тис. грн., що становить 110,0 % виконання; освітньої
субвенції з плану 31801,1 тис. грн. поступило 31801,1 тис. грн., що становить
100,0%; медичної субвенції з плану 14040,1 тис. грн. поступило 14040,1 тис. грн.,
що становить 100,0%; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих закладах поступило
5,5 тис. грн. при запланованих 22,1 тис. грн., що становить 24,7%;субвенція за
рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду поступило 300,0 тис.
грн. при запланованих 300,0 тис. грн. виконання 100,0%; іншої субвенції з
обласного бюджету надійшло 53,7 тис. грн. при плані 115,6 тис.грн., що становить
46,5% виконання. По спеціальному фонду надійшло іншої субвенції 3372,4 тис.
грн. при плані 7040,9 тис. грн., що становить 47,9 % виконання.
По власних надходженнях загального фонду структура доходів така:
- податку з доходів фізичних осіб поступило 8703,9 тис. грн. при плані на
півріччя 6050,3тис. грн., що становить 143,9 %;
- податку на прибуток підприємств комунальної власності поступило 21,5
тис.грн. при плані 15,0 тис.грн., що становить 143,3 % виконання;
- частини чистого прибутку поступило 11,0 тис. грн з плану 5,0 тис. грн., що
становить 220,7%;
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- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень поступило 14,2 тис. грн. хоча даний платіж не
планувався;
- плати за оренду комунального майна із запланованих 28,8 тис. грн.
поступило 69,7 тис. грн., що становить 241,9 %;
- інших надходжень поступило 5,6 тис. грн., при плані 1,8 тис.грн.
виконання становить 313,0%.
По спеціальному фонду:
- власних надходжень бюджетних установ поступило 1574,6 тис. грн. при
плані 1205,0 тис. грн., що становить 130,7%;
- коштів від відчуження майна, що належить комунальній власності
району поступило 31,8 тис. грн. при плані 31,8 тис. грн., що становить
100,0%.
Видаткова частина районного бюджету за І півріччя 2016 року по
загальному фонду виконана на 48,1 % (із уточненого плану на рік 295527,1 тис.
грн. освоєно 142160,1 тис. грн.).
Зокрема: на утримання органів державного управління використано
коштів на 50,2 % (із уточненого плану на рік 1725,3 тис. грн. освоєно 867,0 тис.
грн.), в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями кошти освоєно в сумі
674,0 тис. грн. або на 47,4 %. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв
кошти використано в сумі 84,0 тис. грн. або на 70,0 %. На придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю із уточненого плану на рік 156,6 тис. грн.
освоєно 101,7 тис. грн., або на 64,9 %. На службові відрядження із уточненого
плану на рік 5,0 тис. грн. освоєно 0,2 тис. грн. або на 4,0 %.
Установами освіти, які утримуються районним бюджетом, (начальник
відділу освіти Пеник В.М.) кошти освоєно на 57,3 % (із уточнених планових
призначень на рік 67901,4 тис. грн. освоєно 38936,0 тис. грн.). На видатки з
оплати праці з нарахуваннями протягом І півріччя 2016 року освоєно 31311,5 тис.
грн. або на 57,8 %. На продукти харчування кошти використано в сумі 730,7 тис.
грн. із уточненого плану на рік 2400,0 тис. грн. або на 30,4 %. За І півріччя 2016
року на 72,2 % використано річних призначень на проплату за спожитий
природний газ - освоєно 929,1 тис. грн., на оплату за використану електроенергію
кошти освоєно на 54,8 % в сумі 1092,3 тис. грн., на оплату теплопостачання
кошти використані в сумі 4206,1 тис. грн. або на 70,9 %. На придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю кошти освоєно в сумі 342,2 тис. грн. із
уточненого плану на рік 927,4 тис. грн. або на 36,9 %. На службові відрядження із
уточненого плану на рік 225,9 тис. грн. освоєно 46,9 тис. грн. або на 20,8 %.
Установами охорони здоров’я (головний лікар Бойчук І.В.) кошти
освоєно на 49,1 % (із уточненого плану на рік 29885,1 тис. грн. використано
14681,4 тис. грн.), на оплату праці з нарахуваннями кошти освоєно на 52,5 % в
сумі 11876,5 тис. грн. На медикаменти кошти використано в сумі 271,6 тис. грн.
при уточненому плані на рік 734,0 тис. грн. або на 37,0 %, на продукти
харчування використано 201,7 тис. грн. або 36,7 %.
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За І півріччя 2016 року установами охорони здоров’я освоєно кошти на
оплату теплопостачання в сумі 944,4 тис. грн. із уточнених планових призначень
на рік 2521,0 тис. грн. або на 37,5 %. Кошти на оплату природного газу освоєно в
сумі 507,2 тис. грн. або на 43,4 %, на оплату електроенергії кошти використано в
сумі 379,9 тис. грн., що становить 50,9 %. На придбання предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю кошти використано в сумі 157,4 тис. грн. із уточненого
плану на рік 442,3 тис. грн. або на 35,6 %.
На утримання установ культури (начальник відділу культури
Петрунько Г.С.) кошти освоєно на 55,5 % (із уточнених річних призначень 9588,2
тис. грн. освоєно 5317,8 тис. грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями кошти
освоєно на 57,3 % в сумі 4864,3 тис. грн.
За І півріччя 2016 року установами культури освоєно кошти на оплату
теплопостачання в сумі 60,9 тис. грн. або на 38,1 %. Кошти на оплату природного
газу освоєно в сумі 74,6 тис. грн. або на 26,2 %, на оплату електроенергії кошти
використано в сумі 70,6 тис. грн., що становить 36,2 %.
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти
освоєно на 66,6 % (із уточненого плану на рік 229,3 тис. грн. освоєно 129,9 тис.
грн.).
На утримання установ соцзахисту кошти використано в сумі 80024,0 тис.
грн. із уточненого плану на рік 181780,3 тис. грн. або на 44,0 %, з них :
-територіальним центром по обслуговуванню одиноких і
непрацездатних громадян (директор П. Сулима) використано коштів на 56,9 % (із
уточнених річних призначень 4330,7 тис. грн. освоєно 2464,3 тис. грн.), з них на
оплату праці з нарахуваннями використано 2196,4 тис. грн.або 56,8%. На оплату
за енергоносіїв кошти використано в сумі 147,4 тис. грн. при уточненому плані на
рік 263,0 тис. грн. або на 56,0 %.
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти
використано в сумі 31,3 тис. грн. при уточненому плані на рік 49,2 тис. грн. або
на 63,6 %.
- РЦСССДМ кошти освоєно на 40,5 %. (Із уточненого плану на рік
343,0 тис. грн., використано 139,0 тис. грн.), з них на оплату праці з
нарахуваннями кошти освоєно на 42,7 % (із уточненого плану на рік 319,0 тис.
грн. використано 136,4 тис. грн.). На оплату за енергоносії кошти використано в
сумі 1,4 тис. грн. при уточненому плані на рік 15,3 тис. грн. або на 9,1 %.
На фізичну культуру і спорт кошти використано в сумі 1015,3 тис. грн.
при уточненому плані на рік 1903,1 тис. грн. або на 53,3 %, з них на:
- утримання освітянської ДЮСШ використано 436,1 тис. грн. із
уточненого плану на рік 660,2 тис. грн. або 66 % та ДЮСШ, яка
знаходиться у підпорядкуванні ФСТ «Колос» - 186,1 тис. грн.. із
уточненого плану на рік 479,8 тис. грн.. або 38,8 % ;
- на утримання апарату ФСТ «Колос» - 273,6 тис. грн. із уточненого
річного плану 609,9 тис. грн. або 44,9 % ;
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань освоєно 12,0 тис.
грн.;
- на утримання ФК «Тлумач» - 107,4 тис. грн..
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На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха кошти використано на 99,6 % (із уточненого плану на рік 69,8
тис. грн. використано 69,5 тис. грн.).
Кошти з резервного фонду за І півріччя 2016 використані в сумі 72,8 тис.
грн. із запланованих 100,0 тис. грн. (72,8%), і направлялись:
відділу фінансово-господарського забезпечення
РДА для
придбання паливно-мастильних матеріалів з метою наповнення
районного матеріального резерву на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій – 69,4тис. грн.;
відділу фінансово-господарського забезпечення
РДА для
придбання контактора КМУ 22560 25А – 0,4 тис. грн.;
Будзинській сільській раді для відновлення даху та конструкції
храму «Петра і Павла» - 3,0 тис.грн.
Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за І півріччя
2016 року виконана на 34,4 % (із уточненого плану на рік 11060,2 тис. грн.
освоєно 3804,7 тис. грн.). Зокрема, по галузях :
- освіта – 885,2 тис. грн. із уточненого плану на рік 1430,8 тис. грн. (виконано
на 61,9 % );
- охорона здоров’я – 356,8 тис. грн. із уточненого плану на рік 804,0 тис. грн.
(виконано на 44,4 %) ;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 180,6 тис. грн. із уточненого
плану на рік 180,6 тис. грн. (виконано на 100 %) ;
- культура і мистецтво – 132,9 тис. грн. із уточненого плану на рік 278,0 тис.
грн. (виконано на 47,8 %) ;
- видатки, не віднесені до основних груп – 2047,2 тис. грн. із уточненого плану
на рік 3670,7 тис. грн. (виконано на 55,8 %).
Станом на 01.07.2016 року прострочена кредиторська заборгованість по
заробітній платі з нарахуваннями, продуктах харчування, медикаментах та
перев’язувальних матеріалах і енергоносіях відсутня.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації
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Світлана Овчарчин

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 серпня № 000-07/16
м.Тлумач

Про внесення змін до районного
бюджету на 2016 рік
Відповідно до п. 17 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним Кодексом України, районна
рада
вирішила:
Враховуючи протоколи засідань постійної комісії районної ради з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій за №11 від 21.06.2016 р.,
№12 від 04.07.2016 р., №13 від 20.07.2016 р., №14 від 28.07.2016 р. та №15 від
17.08.2016р., внести наступні зміни до районного бюджету на 2016 рік:
1. Збільшити дохідну частину районного бюджету за спеціальним фондом по
КДК 41035000 на суму 190000 грн. та відповідно видаткову відділу освіти по:
- КФК 150101 КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту загальноосвітніх
навчальних закладів (Олешанська ЗОШ 1-111 ст.) в сумі 100000 грн.;
- КФК 150101 КЕКВ 3132 на капітальний ремонт та реконструкцію спортзалів,
спортивних майданчиків, їдалень (Озерянський НВК ЗОШ 1-11 ст. – ДНЗ) в сумі
50000 грн.:
- КФК 150101 КЕКВ 3132 на проведення капітального ремонту у дошкільних
навчальних закладах (Гостівський ДНЗ (дит. садок) «Дзвіночок») – 40000 грн.
2. За рахунок зменшення кошторисних призначень відділу у справах молоді
та спорту по КФК 091103 КЕКВ 2210 в сумі 10000 грн. збільшити кошторисні
призначення по КВК 76 КФК 250315 КЕКВ 2620 для виплати заробітної плати з
нарахуваннями для Кутищенської сільської ради на вищевказану суму.
3. Розпорядником коштів по об’єкту «Проведення заходів з охорони та
відтворення природоохоронних рослинних ресурсів в ДП "Івано-Франківський
лісовий селекційно-насіннєвий центр" визнати Тлумацьку РДА, зменшивши при
цьому кошторисні призначення (спеціальний фонд) по КВК 76 КФК 250380 КЕКВ
3220 на 400000 грн. так відповідно збільшити їх по КВК 03 КФК 240604 КЕКВ
3210 в розмірі 400000 грн.
4. Збільшити дохідну частину районного бюджету по КДК 41035000 за
спеціальним фондом на суму 99000 грн., передбачену на соціально-економічний
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розвиток району та відповідно видаткову по КВК 76 КФК 250380 КЕКВ 3220 для
Тлумацького міського бюджету в розмірі 99000 грн.
5. Враховуючи Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» від 19.05.2016 року №1384-VIII
збільшити по загальному фонду дохідну частину районного бюджету по КДК
41033900 (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) на суму
179200 грн. та КДК 41034200 (медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам) в сумі 89000 грн.
Відповідно внести зміни до кошторисних призначень головних
розпорядників коштів, а саме збільшити їх:
- відділу освіти по КФК 070201 КЕКВ 2111 – 179200 грн.;
- Тлумацькій РДА (для Тлумацької ЦРЛ) по КФК 080101 КЕКВ 2111 – 89000
грн.
6. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного
бюджету за І півріччя поточного року збільшити КДК 11010100 на суму 330 000
грн. та відповідно видаткову:
- по спеціальному фонду - КВК 03 КФК 150101 КЕКВ 3132 на капітальний ремонт
терапевтичного відділення (секція А) Тлумацької ЦРЛ в сумі 310000 грн.;
- по загальному фонду – КВК 76 КФК 250344 КЕКВ 2620 на виконання Районної
цільової програми профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки в сумі 20000
грн.
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - -310000 грн.;
(спеціальний фонд) - +310000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - -310000 грн.;
(спеціальний фонд) – +310000 грн
7. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за рахунок
перевиконання доходів за перше півріччя 2016 року на суму 2403979 грн.
відповідно до додатку №1 та відповідно кошторисні призначення в розрізі
головних розпорядників коштів згідно додатку №2.
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - -399000 грн.;
(спеціальний фонд) - +399000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - -399000 грн.;
(спеціальний фонд) – +399000 грн.
8. Враховуючи рішення обласної ради №222-5/2016 від 10.06.2016 Про
внесення змін до рішення обласної ради від 18.03.2016. №119-4/2016 «Про
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2016
році» зменшити кошторисні призначення по спеціальному фонду відділу
будівництва по КФК
240604 КЕКВ 3122 по заходу «Будівництво
берегозакріплювальних споруд на правому березі р. Дністер в с. Нижнів
Тлумацького району (в т.ч. виготовлення ПКД)» в сумі 1391000 грн. та збільшити
їх відділу будівництва по КФК 240604 КЕКВ 3142 на «Проведення заходів щодо
відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного
стану, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод потічка в урочищі «Під
горою» в с. Тарасівка Тлумацького району Івано-Франківської області (в т.ч.
виготовлення ПКД)» в сумі 1391000 грн.
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9. Відповідно до протоколу №16 від 05.07.2016 року постійної комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансів та податків збільшити дохідну частину
районного бюджету за спеціальним фондом по КДК 41035000 на суму 457400 грн.
та відповідно видаткову відділу будівництва Тлумацької РДА по КФК 250403 на
погашення заборгованості по об’єкту «Реконструкція котельні та системи
теплопостачання з заміною котла на твердопаливний Петрівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів».
10. Враховуючи протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків №15 від 17.06.2016 року збільшити доходну
частину районного бюджету по КДК 41035000: по загальному фонду на 26000
грн. та по спеціальному - на 14000 грн. Відповідно внести зміни до кошторисних
призначень відділу освіти збільшивши: по загальному фонду КФК 070201 КЕКВ
2210 на суму 26000 грн. для зміцнення матеріально-технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів (Кутищенський НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ); по спеціальному фонду на суму 14000 грн. КФК 150101 КЕКВ 3110 для
зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів
(Кутищенський НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ).
11. Збільшити за загальним фондом дохідну частину районного бюджету на
суму субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Постанова Кабінету
Міністрів України №395 від 24.06.2016р.) в обсязі 1500000 грн. та відповідно
видаткову (загальний фонд) фінансовому управлінню Тлумацької РДА по КФК
250366 КЕКВ 3220 (для Олешанського сільського бюджету) по об’єкту
«Будівництво – прибудова спортивного залу с. Олеша Тлумацького району в сумі
1500000 грн.
12. Враховуючи протокол засідання постійної комісії Делівської сільської ради з
питань бюджету від 19.07.2016р. збільшити по спеціальному фонду дохідну
частину районного бюджету по КДК 41035000 на суму 63000 грн. та відповідно
видаткову по КВК 03 КФК 150101 КЕКВ 3132 на капітальний ремонт
терапевтичного відділення (секція А) Тлумацької ЦРЛ в сумі 63000 грн.
13. Зменшити кошторисні призначення по спеціальному фонду КВК 03 КФК
150101 КЕКВ 3132 на капітальний ремонт терапевтичного відділення (секція А)
Тлумацької ЦРЛ в сумі 83000 грн. та відповідно збільшити їх:
- по спеціальному фонду – відділу освіти по КФК 150101 КЕКВ 3110 на
придбання меблів для дитячого садка у с. Нижнів в сумі 20000 грн.;
- по загальному фонду – фінансовому управлінню по КФК 250315 КЕКВ 2620 в
сумі 63000 грн. для Делівської с/р на виплату заробітної плати з нарахуваннями.
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - +63000 грн.;
(спеціальний фонд) - -63000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - +63000 грн.;
(спеціальний фонд) – -63000 грн.
14. Враховуючи звернення територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тлумацького району №11-04/288 від 20.07.2016 року
рекомендувати директору територіального центру п. П. Сулимі з метою вручення
до 25 роковини Незалежності України 956 продуктових наборів для одиноких
громадян району, які обслуговуються центром та 26 наборів для мешканців
відділення стаціонарного догляду для постійного проживання одиноких
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непрацездатних громадян у с. Петрів залучити кошти спонсорів та вишукати інші
додаткові надходження не заборонені законодавством.
15. Погодити внесення змін до «Програми забезпечення системи державного
управління Тлумацької районної державної адміністрації на 2016 рік», а саме:
зменшити видатки передбачені заходами:
№4 Здійснення передплати періодичних видань та придбання статистичних
бюлетенів – 4496,00грн;
№8 Придбання обладнання для забезпечення належного прийому громадян –
10000,00грн;
№9 Забезпечення функціонування архівного відділу – 17274,00грн;
№10 Забезпечення участі державних службовців та їх кадрового резерву в
навчанні за професійними програмами та на тематичних семінарах – 7000,00грн;
№11 Співпраця із засобами масової інформації (згідно укладених договорів) –
11000,00грн;
на загальну суму 49770,00грн.
та відповідно збільшити видатки на заходи:
№1 Забезпечення витратними матеріалами для комп’ютерної і
розмножувальної техніки та канцелярськими товарами – 9770,00грн
№2 Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у
здійсненні ними власних і делегованих повноважень, взаємодії з підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності, здійснення транспортного
забезпечення – 40000,00грн. на загальну суму 49770,00грн.
16. Рекомендувати відділу освіти Тлумацької РДА, взявши до уваги їх лист
№02-10/518 від18.07.2016р. про виділення кошторисних призначень на заробітну
плату педагогічним працівникам звернутися в черговий раз до департаменту
освіти і науки Івано-Франківської ОДА із проханням про направлення ними
звернення до Міністерства освіти і науки України про збільшення обсягів
освітньої субвенції на липень-серпень поточного року Тлумацькому району за
рахунок їх зменшення в листопаді – грудні 2016 року.
17. Враховуючи протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій №18 від 22.07.2016 року внести зміни
до районного бюджету на 2016 рік а саме:
- врахувати в спеціальному фонді районного бюджету субвенцію з обласного
бюджету за кодом доходів бюджету 41035200 в сумі 120000,0 грн. та за кодом
видатків відділу освіти по КФК 150101 КЕКВ 3132 для капітального ремонту
Колінцівського НВК Тлумацькому району на зазначену суму;
- збільшити дохідну частину районного бюджету (спеціальний фонд) по КДК
41035000 на суму субвенції з обласного бюджету – 35000,0 грн. та відповідно
видаткову (видатки розвитку) відділу культури по КФК 150101 КЕКВ 3110
для впровадження міні-котельні, газифікації Народного дому с. Бортники на
зазначену суму;
- збільшити дохідну частину по КДК 41035000 (спеціальний фонд) на суму
350000,0 грн. та відповідно видаткову по КВК 076 КФК 250380 КЕКВ 3220 на
реалізацію заходів Регіональної цільової програми впровадження в області III
фази Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в
Україні» DESPRO на 2014-2017 роки (для м. Тлумач – 300000,0 грн. та с.
Підвербці - 50000,0 грн.).
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18. Враховуючи протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків за №19 від 05.08.2016 року, внести наступні зміни до
районного бюджету на 2016 рік, а саме :
збільшити дохідну частину по КДК 41035000 (спеціальний фонд) на суму
572,0 тис.грн. та відповідно збільшити видаткову частину:
- районного бюджету по КФК 250380 КЕКВ 3220 для Олешанської сільської
ради по об’єкту «Будівництво-прибудова спортивного залу школи в
с. Олеша» - 150,0 тис. грн.;
- відділу освіти по КФК 150101 КЕКВ 3132 для проведення робіт з капітального
ремонту (благоустрою) території навколо спортивного залу по вул..
Грушевського,51 в м. Тлумачі – 150,0 тис. грн.;
- районного бюджету по КФК 250380 КЕКВ 3220 для міської ради на
співфінансування інвестиційного проекту «Добудова приміщень гімназії по
вул.. Грушевського,23 м. Тлумачі (I черга) - 222,0 тис. грн.;
- районного бюджету по КФК 250380 «Інші субвенції» на виконання заходів
«Регіональна цільова програма “Питна вода на 2012-2020 роки” для
будівництва водопроводу в селі Олеша Тлумацького району ІваноФранківської області в сумі 50,0 тис. грн.
19. Змінити назву об’єкта «Капітальний ремонт та облаштування приміщення
під дитячий садок у с. Нижнів Тлумацького району» на «Капітальний ремонт
дитячого садка на вулиці Дністерська, 12-А в с. Нижнів Тлумацького району
Івано-Франківської області».
20. Враховуючи звернення відділу освіти РДА за № 02-10/610 від 16.08.2016 р.,
внести зміни до кошторисних призначень відділу освіти, зменшивши по
загальному фонду КФК 070201 КЕКВ 2120 на 151104,0 грн. та відповідно
збільшивши КФК 070201 КЕКВ 2111 на вищезазначену суму;
зменшити кошторисні призначення по КФК 070201 КЕКВ 2230 на 20000,0 грн.
та відповідно збільшити їх по КФК 070101 КЕКВ 2230 на зазначену суму.
21. Фінансовому управлінню
РДА та головним розпорядникам коштів
районного бюджету внести відповідні зміни до розпису доходів та видатків і
кошторисних призначень установ по загальному та спеціальному фондах на 2016
рік.
22. Додатки №1-3 є невід’ємною частиною до цього рішення.
23. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач
Про роботу відділу економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації з виконання
районної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення
«Власний дім» на 2016-2020 роки
Заслухавши та обговоривши звіт про роботу відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації з виконання районної
програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових
умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки, районна рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про роботу відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації з виконання районної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім» на 2016-2020 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при перегляді
доходної частини бюджету району за 9місяців 2016 року, передбачити кошти на
реалізацію заходів програми «Власний дім».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В.Гнатюка.
Василь Двояк

Голова районної ради
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач
Про Порядок передачі в оренду майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста району в
новій редакції
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про оренду державного та комунального майна» із змінами, Закону України
«Про особливості передачу в оренду чи концесію об'єктів у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у
комунальній власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня
2011 р. № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна» та з метою врегулювання організаційних і майнових
відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району, районна рада
вирішила:
1.
Затвердити Порядок передачі в оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району в новій редакції (додається),
який вступає в дію з 1 вересня 2016 року.
2.
З 1 вересня 2016 року рішення районної ради від 30 травня 2013 р.
№382-19/13 «Про Порядок передачі в оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району» вважати таким, що втратило
чинність.
3.
Договори оренди майна спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району, укладені до 1.09.2016 року є чинними до завершення
строку їх дії. Повноваження орендодавця по цих договорах покладається на
балансоутримувачів даного майна, які є стороною цих договорів.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка
Голова районної ради

Василь Двояк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 23 серпня 2016 року № 000-07/16
Порядок
передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста Тлумацького району
Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селиш,
міст Тлумацького району (далі – Порядок) розроблений на підставі Господарського кодексу
України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про оренду державного та комунального майна", Закону України «Про особливості
передачу в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та
водовідведення, що перебувають у комунальній власності» "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності", інших законодавчих актів України.
Цей Порядок регулює:

організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду (суборенду) майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району (далі – майна);

майнові відносини між районною радою, орендодавцем та орендарем щодо
господарського використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста району.
1. Об’єкти оренди
1.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, створених на майні спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району чи їх структурні підрозділи;

нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально
визначене майно.
1.2. Щорічно за поданням балансоутримувачів районна рада затверджує перелік майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що може бути передане в
оренду.
Зазначений перелік оприлюднюється шляхом публікації в офіційних засобах масової
інформації – районних газетах та на офіційному веб-сайті районної ради
Даний перелік може слугувати підставою для виникнення ініціативи (пропозиції) щодо
оренди майна.
2. Орендодавці
Орендодавцями згідно з цим Порядком є :

районна рада щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств,
створених на майні спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району чи їх
структурних підрозділів та щодо нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200
квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію;

підприємства, установи та організації, які є балансоутримувачами майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району – щодо нерухомого майна, загальна
площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу,
організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
3. Орендарі
Орендарями згідно з цим Порядком можуть бути:

господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального
підприємства, створеного на майні спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста району чи його структурного підрозділу, майно якого передається в оренду;
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інші юридичні особи (державні, комунальні та інші підприємства, створені та
зареєстровані у встановленому законом порядку);

громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою
використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана
зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.
4. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна
4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до розділу 3
цього Порядку;

орендодавця.
4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства, створеного на майні спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району чи його структурного підрозділу районна рада у триденний термін
повинна повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу,
стосовно майна якого подано заяву про оренду.
4.3. Трудовий колектив вищезазначеного підприємства протягом п’ятнадцяти днів,
враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти
рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому
порядку заяву щодо оренди відповідного майна.
5. Порядок прийняття рішення трудового колективу підприємства створеного на
майні спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, його
структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу.
5.1. Рішення трудового колективу комунального підприємства, його структурного
підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо
оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового
колективу цього підрозділу.
5.2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени
трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до
чинного законодавства господарське товариство.
5.3. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен
член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий
комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське
товариство на підставі особистої заяви.
5.4. Створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному
(складеному) капіталі якого частка внесків членів трудового колективу становитиме
відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед іншими
фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цілісного майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява
господарського товариства про намір скористатися переважним правом на укладення договору
оренди подається районній раді до проведення конкурсу на право оренди цього майна.
6. Порядок укладання договору оренди
6.1. Юридичні або фізичні особи, які бажають укласти договір оренди комунального
майна спільної власності територіальних громад району подають відповідному орендодавцеві,
визначеному у розділі 2 цього Порядку заяву із зазначенням:

відомостей про себе (найменування юридичної особи, адреса юридичної особи,
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контактний телефон, платіжні реквізити – для юридичних осіб, або прізвище, ім’я, по-батькові,
домашня адрес, контактний телефон – для фізичних осіб);

відомостей про об’єкт оренди, який пропонується надати в оренду (назва
об’єкта оренди, його місце знаходження, площа, термін, на який планується укласти договір,
мета цільового використання цього майна та пропозиції до договору оренди).
До заяви додаються такі документи:
для юридичних осіб:

копія статуту (положення), установчого договору (у разі звернення
господарського товариства);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

довідка органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

баланс за останній квартал;

копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності,
якщо це передбачено законом;

проект договору оренди, який відповідає Типовому договору,
затвердженому районною радою.
для фізичних осіб:

копія свідоцтва чи витягу про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності (для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності);

копія свідоцтва про сплату єдиного податку;

копія паспорта (стор. 1,2,11);

копія ідентифікаційного номера;

копія ліцензії на здійснення фізичною особою окремого виду діяльності,
якщо це передбачено законом.
У разі оренди цілісних майнових комплексів до заяви також додаються:
 баланс підприємства за попередній рік (форма № 1);
 звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік (форма
№ 2);
 звіт про фінансово-майновий стан за попередній рік (форма № 3);
 техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу;
 проект договору оренди, який відповідає Типовому договору, затвердженому
районною радою.
Копії зазначених документів повинні бути засвідчені печаткою юридичної особи, або
установи, що їх видала чи нотаріальними фотокопіями.
6.2. Районна рада здійснює передачу в оренду цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств, створених на майні спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району чи їх структурних підрозділів в порядку, визначеному Законом України
«Про оренду державного та комунального майна».
6.3. Орендодавці-підприємства, установи та організації-балансоутримувачі майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району в п’ятиденний строк після
дати реєстрації заяви, що надійшла від юридичної чи фізичної особи стосовно оренди частини
вищезазначеного комунального майна (загальна площа якого не перевищує 200 квадратних
метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально
визначеного майна) надсилає клопотання та копії матеріалів Тлумацькій районній раді для
отримання дозволу на передачу в оренду цього майна та погодження умов оренди.
6.4. Постійна комісія районної ради з питань управління майном та комунальними
підприємствами (уповноважений районною радою орган) за дорученням голови районної
розглядає подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів з часу надходження матеріалів до
районної ради повідомляє підприємство, установу чи організацію – балансоутримувача про
своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).
При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть
враховуватися пропозиції районної державної адміністрації, відповідного органу місцевого
самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.
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У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу
місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій органи, комісія
може запропонувати підприємству, установі чи організації-балансоутримувачу комунального
майна спільної власності територіальних громад району укласти договір оренди нерухомого
майна з бюджетною установою, організацією.
6.5. Дозвіл підприємству, установі чи організації-балансоутримувачу комунального
майна спільної власності територіальних громад району на передачу в оренду частини цього
майна на строк більше 3 років чи за наявності інших особливостей надає сесія районної ради
за висновком постійної комісії районної ради з питань управління майном та комунальними
підприємствами.
6.6. Якщо орендодавець-підприємство, установа чи організація-балансоутримувач
майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району не одержав у
встановлений термін від районної ради чи уповноваженого нею органу дозволу, відмови щодо
укладення договору оренди комунального майна в т.ч. пропозиції укласти договір оренди з
бюджетною установою, то укладення договору оренди вважається з цими органами
погодженим.
6.7. У разі, коли
підприємство, установа, організація-балансоутримувач майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району не погоджується з
пропозицією районної ради чи уповноваженого нею органу укласти договір оренди
нерухомого комунального майна з бюджетною установою, тоді районна рада може без згоди
підприємства, установи, організації-балансоутримувача майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району самостійно укласти договір оренди цього
нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
6.8. За наявності законних підстав орендодавці відмовляють заявнику в передачі йому
в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
району. Заявник про це повідомляється письмово.
6.9. У передачі майна в оренду комунального майна може бути відмовлено у випадку:

прийняття районною радою рішення про приватизацію або перед-приватизаційну
підготовку об’єкта;

внесення до переліку об’єктів, які передаватимуться в оренду на умовах
конкурсу;

невиконання або порушення орендарем істотних умов договору оренди та
наявності заборгованості з орендної плати;

резервування об’єкта для розміщення органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій комунальної власності та інше;

передачі об’єкта в оренду бюджетній установі, організації;

орган уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору
оренди.
6.10. Орендодавці здійснюють вивчення попиту на об’єкт оренди, щодо якого
поступила ініціатива у відповідності до вимог ст.9 Закону України «Про оренду державного і
комунального майна» шляхом публікування в районній газеті «Злагода» та на офіційних своїх
веб-сайтах оголошення про намір передати в оренду конкретне комунальне майно.
Орендодавці-підприємства, установи організації-балансоутримувачі майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району здійснюють цю процедуру після
отримання від районної ради дозволу на передачу в оренду комунального майна та
погодження умов оренди.
6.11. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв, що був
зазначений у оголошенні про намір передати в оренду конкретне комунальне майно,
орендодавець розпорядчим документом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на
об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і
договір оренди укладається із єдиним заявником. У разі надходження двох і більше заяв
орендодавець оголошує конкурс на право отримати в оренду комунальне майно.
6.12. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти
днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,
музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі
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національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для
забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів
або інвалідів,об'єднань воїнів АТО, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів,
державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального
обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про
соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і
підприємств
книгорозповсюдження,
вітчизняних
видавництв
та
підприємств
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш
як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та
еротичного характеру), оголошення про намір передати комунальне майно в оренду не
розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом
Міністрів України. Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою
проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої
кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження
відповідних заяв.
7. Передача майна на умовах конкурсу
7.1.
Вільні об’єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району та ті, стосовно яких поступила ініціатива від двох і більше осіб можуть
передаватися в оренду на умовах конкурсу.
Умови конкурсу затверджує орган, що приймає рішення про передачу майна в оренду.
При цьому орендодавці-підприємства, установи та організації, що є балансоутримувачі
майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району отримують на це
дозвіл від районної ради в порядку, що вищеописаний у розділі 6 цього Порядку.
7.2 Здійснення заходів технічного та документального супроводження роботи
конкурсної комісії, заходів щодо оприлюднення інформації про проведення конкурсу,
здійснення інформаційно-дорадчої роботи з потенційними учасниками конкурсу про порядок
його проведення, прийняття заяв та реєстрація учасників, прийняття матеріалів на виконання
умов конкурсу від його учасників, подання зазначених матеріалів комісії для розгляду на її
засіданні покладається на організаторів конкурсу.
7.3 Підготовці розпорядчого документу про проведення конкурсу на право оренди
об’єкта комунальної власності має передувати процедура отримання всіх необхідних
узгоджень щодо передачі в оренду майна, встановлених чинним законодавством України та
актами органів місцевого самоврядування. Контроль за дотримання даної процедури
здійснюють орендодавці відповідного майна.
7.4 Суб’єкт права комунальної власності, який виступає ініціатором конкурсу та (або)
балансоутримувач відповідного майна, зобов’язані подати до районної ради:
- клопотання про проведення конкурсу на право оренди об’єкту комунальної власності;
- відомості про об’єкт (номер приміщення, позначення будівлі згідно з матеріалами
технічної інвентаризації, технічні характеристики/площа);
- ксерокопії матеріалів технічної інвентаризації (за наявності);
- пропозиції щодо умов проведення конкурсу (за необхідності);
- інформацію щодо об’єкта права комунальної власності, в оперативному управлінні
або господарському віданні якого перебуває об’єкт конкурсу;
- інформацію про особу з зазначенням номеру контактного телефону, яка є
відповідальної за допуск потенційних учасників конкурсу до огляду об’єкту;
- інші відомості (за необхідності).
7.5 Перше засідання конкурсної комісії є підготовчим.
На підготовчому засіданні конкурсною комісією розглядається матеріали, зазначені в
пункті 7.4 Положення, та за результатами їх обговорення затверджуються умови конкурсу та
строк оренди майна, розмір реєстраційного внеску учасника конкурсу, визначається дата його
проведення та кінцеві терміни подання учасниками заяв та матеріалів на виконання умов
конкурсу, інші питання.
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7.6 Розмір реєстраційного внеску за участь у конкурсі (у розмірі від одного до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ).
Сплачені реєстраційні внески поверненню не підлягають, в тому числі особам, що їх
сплатили, але не прийняли участі у конкурсі та перераховуються повністю до районного
бюджету .
Реєстраційні внески підлягають поверненню за заявою особи, що їх сплатила,
виключно у випадку, якщо конкурс було оголошено, але не проведено внаслідок його
скасування з будь-яких підстав.
7.7 Оприлюднення в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу
відповідно до пункту 7.15 Положення здійснюється після підготовчого засідання конкурсної
комісії.
7.8 Суб’єкт права комунальної власності, в оперативному управлінні або
господарському віданні якого перебуває об’єкт, а також орендар, якщо на момент оголошення
конкурсу об’єкт перебуває в оренді, зобов’язані надати потенційному учаснику конкурсу
можливість ознайомлення з відповідним об’єктом.
7.9 Для подання заяви та реєстрації себе у якості учасника конкурсу юридичні та
фізичні особи, зазначені в пункті 3 Положення сплачують реєстраційні внески за участь у
конкурсі у розмірі, затвердженому конкурсною комісією.
Заяви встановленого зразку (додаток до Положення) разом з доказами сплати
реєстраційного внеску подаються бажаючими прийняти участь у конкурсі організатору
конкурсу.
Особа допускається до участі у конкурсі виключно за умови подання відповідної заяви,
сплати реєстраційного внеску та матеріалів на виконання умов конкурсу.
7.10 Реєстрація осіб у якості учасників конкурсу проводиться з дня його оголошення в
засобах масової інформації та закінчується у момент, який визначено конкурсною комісією
кінцевим терміном прийняття відповідних заяв.
7.11 Викладені пропозиції та зобов’язання учасників конкурсу в запечатаних конвертах
подаються ними в день проведення конкурсу у визначений умовами конкурсу час та
зберігаються до засідання комісії у організатора конкурсу або голови конкурсної комісії.
Конверт подається з написом «На конкурс», скріплений печаткою учасника або особистим
підписом.
Якщо конкурс не відбувся у встановлений термін і конверти учасників не розкривалися,
а конкурсні позиції членами конкурсної комісії не вивчалися, учасник конкурсу має право
отримати назад конверт зі своїми пропозиціями, та подати його комісії у день її наступного
засідання, при цьому учасником конкурсу його пропозиції можуть бути змінені.
7.12 Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні
конкурсної комісії. Перед розкриттям конвертів члени комісії повинні перевірити та
засвідчити їх цілісність та неушкодженість.
7.13 Передача в оренду нежитлових приміщень, які розташовані в підвальних поверхах
багатоквартирних житлових будинків, здійснюється в порядку визначеному чинним
законодавством.
Підтвердження належності або неналежності прийняття в житловому будинку до
допоміжних, здійснюється на підставі висновку експерта, який має відповідну кваліфікацію та
дозвіл на виконання таких робіт.
7.14 Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі передачі в
оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу - також
обсяг, вид виробничої діяльності, кількість і склад робочих місць, розмір дебіторської та
кредиторської заборгованості);

розмір реєстраційного внеску;

вид цільового використання;

дотримання вимог технічних, санітарних та екологічних вимог щодо
експлуатації об’єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на підготовку об’єкта до
передачі в оренду;
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здійснення певних видів ремонтних робіт;

виготовлення певних видів продукції чи надання послуг в обсягах, необхідних
для задоволення потреб району;

збереження або створення нових робочих місць;

дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дату, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу заяв про оренду і
пропозицій, що відповідають умовам конкурсу.
Оголошення може містити додаткову інформацію.
7.15
Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється шляхом публікації в
офіційних засобах масової інформації – районних газетах та на сайті районної ради.
7.16 Для участі в конкурсі учасник подає до орендодавця документи, зазначені в п.6.1
цього Порядку.
При цьому у заяві на участь в конкурсі мають міститися пропозиції щодо умов конкурсу.
Пропозиція стосовно розміру орендної плати подаються претендентами в опечатаному
конверті із зазначенням відомостей про заявника.
7.16
Прийом заяв та документів здійснюється протягом 15-30 днів з дня публікації в
офіційних засобах інформації
7.18
Конкурс проводить конкурсна комісія районної ради з майнових питань (даліконкурсна комісія) за принципом аукціону.
7.19 Засідання комісії є правомочними за умови участі в них двох третин від складу
комісії. За необхідності отримання додаткової інформації, на засідання комісії для надання
пояснень можуть бути запрошеними учасники конкурсу, а також суб’єкти права комунальної
власності, в оперативному управлінні або господарському віданні яких перебувають конкурсні
об’єкти.
7.20 Процедура проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу.
Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії
повинен покинути приміщення, в якому проводиться конкурс, про що робиться запис у
протоколі.
Якщо за результатом аналізу поданих матеріалів учасників у конкурсній комісії постала
необхідність в отриманні додаткової інформації, може бути оголошено перерву у засіданні
конкурсної комісії до подання необхідних відомостей.
Рішення про визначення учасника переможцем конкурсу приймається більшістю
голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.
Голова комісії в присутності членів комісії та учасників конкурсу відкриває конверти із
пропозиціями учасників конкурсу стосовно розміру орендної плати і оприлюднює їх. Дані
відомості заносяться в протокол комісії.
Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у
вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності – секретарем комісії).
Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях (але не нижчої від визначеної в
умовах конкурсу). Ця пропозиція приймається за початкову для торгів.
Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового
оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати,
голова комісії оголошує про набуття права на укладення договору оренди учасником, який
запропонував найвищу орендну плату.
Збільшення ціни здійснюється з кроком, який установлюється конкурсною комісією,
але не може бути меншим за 1% початкової ціни.
У разі, якщо жоден з учасників конкурсу не набрав достатньої кількості голосів для
визначення його переможцем конкурсу, то (або) пропозиції учасників були рівнозначними або
різнилися не суттєво, конкурсна комісія може оголосити другий тур конкурсу між усіма його
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учасниками або між визначеним колом учасників, які надали найкращі пропозиції, і
запропонувати додаткові умови.
До додаткових умов може бути віднесено збільшення розміру орендної ставки
(орендної плати), надання пропозицій щодо більш ефективних умов використання,
капітального ремонту (реконструкції) об’єкту, надання вигідних умов сприяння соціальноекономічному та культурному розвитку міста.
За умовами проведення другого туру конкурсу рішення конкурсної комісії про
визнання учасника переможцем приймається простою більшістю голосів присутніх членів
комісії шляхом відкритого голосування.
У разі, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови конкурсної
комісії
Рішення про визначення переможця конкурсу оголошується в присутності учасників
конкурсу.
Після закінчення засідання комісії, на якому визначено переможця
конкурсу,
складається протокол, у якому відображаються відомості про всіх учасників конкурсу,
встановлену початкову (стартова) орендну плату, конкурсні пропозиції кожного учасника
конкурсу. Пропозиції учасників конкурсу на торгах та остаточне рішення комісії із визначення
переможця конкурсу.
Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується
всіма членами комісії і переможцем конкурсу. Рішення конкурсної комісії затверджується
головою районної ради.
7.21 За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір
оренди майна. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому
переможцем конкурсу та інші пропозиції переможця.
7.22
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка
відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без
проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
7.23 Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким,
що не відбувся. У цьому випадку голова конкурсної комісії приймає рішення про повторне
проведення конкурсу та призначає його дату.
7.23 Пропозиції, що не відповідають вимогам конкурсу конкурсною комісією не
розглядаються, про що повідомляється заявник .
7.24 Інформація про підсумки конкурсу оприлюднюється його організатором в засобах
масової інформації, зазначених у пункті 7.15 Положення, протягом 15 (п’ятнадцяти )
календарних днів з моменту прийняття рішення конкурсною комісією.
7.24 За умовами переносу або засідання конкурсної комісії, учасники конкурсу
повідомляються про це шляхом оприлюднення на веб-сайті районної ради, з зазначення нової
дати засідання комісії, його час та місце.
Якщо встановлений день засідання конкурсної комісії припадає на святковий день,
засідання комісії переноситься на наступний робочий день після святкового.
8. Передача майна в суборенду.
8.1.
Передача майна орендарем в суборенду здійснюється за погодженням з
орендодавцем в порядку, аналогічному укладенню договору.
При цьому строк надання майна в суборенду не може перевищувати терміну дії
договору оренди.
8.2.
Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати
орендну плату орендаря.
8.3.
Розмір плати за суборенду майна розраховується в порядку, встановленому для
розрахунку розміру плати за оренду цього майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з
урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах,
застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
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У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового
комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості
такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі
у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендну плату за майно, що
передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним
майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що
отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного
бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її
частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць
на індекс інфляції за поточний місяць.
9. Умови договору оренди
9.1. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен
відповідати типовому договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст району.
10. Оцінка об’єкта оренди
10.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі, якщо на
момент продовження дії договору оренди остання незалежна оцінка об’єкта оренди була
зроблена більш ніж два роки тому, то для продовження (поновлення) договору оренди
проводиться нова незалежна оцінка цього об’єкта оренди.
10.2. Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди здійснюється суб’єктами оціночної
діяльності, визначеними на конкурсних засадах.
10.3. Незалежна оцінка вартості майна проводиться шляхом укладення договору між
орендодавцем, суб’єктом оціночної діяльності та орендарем.
10.4. Висновок про вартість майна (об’єкта оренди) рецензується незалежним
експертом і затверджується орендодавцем.
10.5. Оплата робіт з незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування
висновку про вартість об’єкта оренди здійснюється орендарем.
11. Договір оренди
11.1. Підставою для укладення договору оренди комунального є рішення орендодавця
з цього приводу.
Від імені орендодавця договір підписує :

голова районної ради при передачі в оренду цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств, створених на майні спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району або їх структурних підрозділів та приміщень в адмінбудинку районної
ради;

керівник підприємства, установи, організації, що є балансоутримувачем майна
спільної власності територіальних громад сіл,селища, міста району при передачі в оренду
нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне
підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна, а
також за дорученням районної ради від її імені як орендодавця – договори щодо передачі в
оренду нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне
підприємство, установу, організацію чи іншого окремого індивідуально визначеного майна.
11.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх
істотних умов та підписання сторонами тексту договору.
11.3. Договір оренди складається в двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу (один примірник для орендодавця, один для орендаря).
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Договір оренди, що укладається балансоутримувачем майна за дорученням та від імені
районної ради складається в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу
(один примірник для орендодавця, один для орендаря, один для балансоутримувача).
11.4. Договори оренди майна, які укладаються строком більше трьох років підлягають
нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
11.5. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією,
покладаються на орендаря.
11.6. Орендар вступає в платне строкове користування орендованим майном після
підписання акту приймання – передачі цього майна сторонами договору.
11.7. До підписання акту приймання – передачі орендованого майна орендар
зобов’язаний:
а)
застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача. Копія договору
страхування надається балансоутримувачу;
б)
укласти з балансоутримувачем будинку, в якому розташований об’єкт оренди,
угоду про спільне користування будинком та прибудинковою територією та щодо
відшкодування витрат балансоутримувача за надання орендарю комунальних послуг та на
утримання орендованого майна відповідно до Типового договору, затвердженого районною
радою. Якщо комунальні послуги надаються орендарю безпосередньо спеціалізованою
організацією, то орендар укладає договір про надання комунальних послуг із цією
організацією;
в)
оплатити заставу в розмірі тримісячної орендної плати (якщо передбачено
договором оренди);
г)
оплатити вартість робіт, пов’язаних із підготовкою об’єкта до передачі в
оренду, в т.ч. незалежної оцінки та рецензії, оголошень в пресі;
д)
надати документальне підтвердження про розпочату процедуру надання йому в
оренду земельної ділянки , відведеної під об’єкт оренди.
11.8. Витрати на комунальні послуги, пов’язані з використанням та утриманням
орендованого майна, у тому числі на електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, вивезення
сміття та прибирання прилеглої до орендованого майна території, а також витрати, пов’язані з
обслуговуванням інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж, до орендної плати
не включаються.
11.9. Стягнення заборгованості з орендної плати проводиться в безспірному порядку на
підставі виконавчого напису нотаріуса або в судовому порядку.
11.10. У разі оренди об’єкта, котрий є пам’яткою архітектури, орендар зобов’язаний
виконувати вимоги охоронного договору чи охоронних зобов’язань.
12. Надання згоди на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого майна(реконструкції).
12.1. Згода на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна
(реконструкція, що пов’язана із створенням чи встановленням нового, неіснуючого елемента
конструкції орендованої будівлі) надається орендодавцем майна за погодженням з районною
радою.
12.2. Для отримання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого
майна орендар подає орендодавцю такий пакет документів:

дефектний акт, підписаний балансоутримувачем та орендарем;

інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

приписи органів пожежного нагляду, охорони праці та СЕС;

довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними
бухгалтерського обліку на початок поточного року;

проектно-кошторисну документацію з результатами її експертизи.
12.3. Інформація про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень надається
балансоутримувачем.
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12.4. Особа, що отримала згоду на здійснення невід’ємних поліпшень складає графік
виконання робіт і подає його орендодавцю разом із копією договору на здійснення
архітектурно-будівельного нагляду за виконанням цих робіт.
12.5. По завершенні дозволених невід’ємних поліпшень орендованого майна їх
виконавець надає копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт
та копії документів, що підтверджують оплату цих робіт.
12.6. Дозволені невід’ємні поліпшення приймаються в експлуатацію комісією,
створеною орендодавцем.
12.7. Дозволені орендарю невід’ємні поліпшення орендованого майна виконуються
ним за власні кошти, які йому не компенсуються з районного бюджету.
13. Контроль за використанням майна, переданого в оренду.
13.1. Орендодавець здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в
оренду.
14. Прикінцеві положення
14.1. Взаємовідносини між орендодавцем і орендарем, не врегульовані цим Порядком,
регулюються чинним законодавством України.
14.2. Суб’єкт, визнаний конкурсною комісією переможцем конкурсу на право оренди
об’єкту права комунальної власності, протягом 10 календарних днів з моменту оприлюднення
інформації про результати конкурсу повинен виконати фінансові зобов’язання, що були зазначені
в його конкурсній пропозиції, та надати відповідні підтверджувальні документи організатору
конкурсу.
14.3. Підставою для укладання орендодавцем договору оренди об’єкту права
комунальної власності фізичною або юридичною особою є рішення конкурсної комісії про
визнання її переможцем відповідного конкурсу, зафіксоване у протоколі засідання конкурсної
комісії.
Договір оренди укладається за умови виконання в повному обсязі фінансових та не
фінансових зобов’язань переможця конкурсу, термін виконання яких наступив на момент
укладання відповідного договору.
Зобов’язання переможця конкурсу стосовно розміру ставки залишаються без змін
протягом строку дії укладеного з ним договору оренди відповідно до Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» та інших чинних законодавчих актів рішення щодо
зменшення річних ставок орендні плати.
14.4 Конкурсна комісія, виконавчий комітет районної ради мають право скасувати
результати конкурсу за таких обставин:
- переможець у встановлений строк не виконав в повному обсязі або частково свої
зобов’язання, що виникли за результатом конкурсу та право оренди об’єкта комунальної
власності;
- повідомив про відмову від укладення договору оренди або не уклав його у розумний
строк;
- внесено протест органів прокуратури на рішення конкурсної комісії в разі наявності
порушень чинного законодавства при проведенні конкурсу.
14.5 Контроль за виконання переможцями конкурсів зобов’язань здійснюють виконавчі
органи районної ради та інші суб’єкти права комунальної власності
14.6 Обґрунтоване звернення до районної ради виконкомів сільських, селищної, міської
ради та уповноважених на те органів виконавчої влади, об’єднань громадян щодо порушення
Орендарем встановлених державою і цими радами норм поведінки при використанні ним
орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, як і
його діяння, що ображають почуття віруючих є підставою для розірвання договору оренди в
порядку, передбаченому чинним законодавством та умовами договору.
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про новий склад комісії з присудження
щорічної літературно-мистецької премії
Тлумаччини імені Григора Крука
У зв’язку з кадровими змінами, районна рада
вирішила:
1. Затвердити новий склад комісії з присудження щорічної літературномистецької премії Тлумаччини імені Григора Крука (додається).
2. Рішення районної ради № 528-30/14 від 25 вересня 2014 року «Про
затвердження нового складу комісії з присудження щорічної літературномистецької премії Тлумаччини імені Григора Крука» вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Затверджено
рішенням районної ради
№ 000-07/16 від 23.08.2016 р.

СКЛАД
комісії з присудження щорічної літературно-мистецької премії
Тлумаччини імені Григора Крука
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15

Габурак Володимир
Михайлович
Двояк Василь
Миколайович
Бринський Ігор
Богданович
Лесів Василь
Петрович
Козубаш Уляна
Олегівна
Батіг Михайло
Степанович
Борута Ярослав
Йосипович
Буджак Михайло
Васильович
Дзьоба Галина
Василівна
Пеник Володимир
Миколайович
Петрунько Галина
Степанівна
Пісак Мар’яна
Юріївна

Рибчин Роман
Володимирович

Сова Павло
Васильович
Шкварок Іван
Васильович

- голова райдержадміністрації, співголова комісії;
- голова районної ради, співголова комісії;
- перший заступник голови райдержадміністрації,
заступник співголів комісії;
- заступник генерального директора ОТБ
«Галичина», заступник співголів комісії;
- начальник інформаційно-аналітичного відділу
апарату райдержадміністрації, секретар комісії;
- член Національної Спілки письменників
України, журналіст районної газети «Злагода»,
лауреат премії ім. Григора Крука;
- український естрадний співак і композитор,
народний артист України;
- член Національної Спілки журналістів України;
- голова районної організації Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка;
- начальник відділу освіти райдержадміністрації,
депутат районної ради;
- начальник відділу культури
райдержадміністрації;
- голова міського об’єднання інтелігенції
«Поступ», директор ЦБС;
- керівник фольклорно-етнографічного колективу
«Буківнянські скарби», голова осередку
«Просвіта» с. Буківна, заступник голови комісії
районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту, освіти, культури, духовності
та захисту прав громадян, лауреат премії ім.
Г.Крука;
- директор Тлумацької гімназії;
- керівник апарату райдержадміністрації, депутат
районної ради.
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач
Про припинення надання пільг
інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп
і реабілітованим громадянам

Враховуючи незабезпеченість видатків на захищені статті у районному бюджеті,
що приводить до несвоєчасного відшкодування за надані пільги та виникнення
заборгованості перед організаціями, що надають послуги, районна рада
вирішила:
1.Припинити надання пільг інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп з 1.08.2016 року:
1.1. За користування житлом (квартирна плата);
1.2. За користування комунальними послугами (газ, електроенергія,
водопостачання та водовідведення);
1.3. На придбання твердого палива і скрапленого газу для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
1.4. Абонентну плату за користування телефоном.
2. Припинити надання пільг реабілітованим громадянам (ст.3 Закону України
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні») з 1.08.2016 року:
2.1 За користування житлом (квартирна плата);
2.2 За користування комунальними послугами (газ, електроенергія,
теплопостачання та водовідведення).
3. Зберегти право на пільги за інвалідами зору І-ї та ІІ-ї груп та реабілітованими
громадянами (ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні»), що проживають у домогосподарствах, які не мають права на субсидію.
4.Управлінню соціального захисту населення (М.Соловій) забезпечити
призначення житлових субсидій інвалідам зору та реабілітованим громадянам.
5. Визнати такими, що втратили чинність рішення районної ради № 027-02/15
від 24.12.2015 року «Про надання пільг інвалідам зору І-ї та ІІ-ї груп» та № 025-02/15
від 24.12.2015 року «Про надання пільг реабілітованим громадянам».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Гнатюка.
Василь Двояк

Голова районної ради
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання

(сьома сесія)

РІШЕННЯ
Від 23.08.2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач
Про реорганізацію Нижнівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів у навчально-виховний
комплекс (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ)
Відповідно до п.5 статті 9 Закону України «Про загальну середню
освіту» районна рада
вирішила:
1. Реорганізувати Нижнівську ЗОШ І-ІІІ ступенів у навчально-виховний
комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад).
2. Затвердити статут Нижнівського навчально-виховного комплексу
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка та постійну комісію з питань освіти, культури та
духовності (В.Ціник).

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель для іншого
сільськогосподарського призначення на
території Ісаківської сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Бойцана Івана Федоровича, жителя с.
Ісаків та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, що надається в оренду гр. Бойцану Івану Федоровичу для
обслуговування викупленого приміщення диспетчерської
за межами
населеного пункту с. Ісаків Ісаківської сільської ради, розроблену ДП «ІваноФранківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», беручи
до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 24.06.2016 року № 122, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0624га. – грошова оцінка якої
складає 31418,09 грн. в тому числі за 1м.кв – 50,35 грн., яка надається в оренду
гр. Бойцану Івану Федоровичу для обслуговування викупленого приміщення
диспетчерської за межами населеного пункту с. Ісаків Ісаківської сільської
ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель для іншого
сільськогосподарського призначення на
території Ісаківської сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Бойцана Ярослава Михайловича, жителя с.
Ісаків та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, що надається в оренду гр. Бойцану Ярославу Михайловичу для
обслуговування викупленого приміщення майстерні за межами населеного
пункту с. Ісаків Ісаківської сільської ради, розроблену ДП «ІваноФранківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», беручи
до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 24.06.2016 року № 128, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2665га. – грошова оцінка якої
складає 133902,44 грн. в тому числі за 1м.кв – 50,24 грн., яка надається в
оренду гр. Бойцану Ярославу Михайловичу для обслуговування викупленого
приміщення майстерні за межами населеного пункту с. Ісаків Ісаківської
сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель для іншого
сільськогосподарського призначення на
території Ісаківської сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Маланчука Івана Михайловича, жителя
с. Ісаків та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, що надається в оренду гр. Маланчуку Івану Михайловичу для
обслуговування викупленого приміщення кормоцеху за межами населеного
пункту с. Ісаків Ісаківської сільської ради, розроблену ДП «ІваноФранківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», беручи
до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 24.06.2016 року № 123, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1107га. – грошова оцінка якої
складає 53728,36 грн. в тому числі за 1м.кв – 48,53 грн., яка надається в оренду
гр. Маланчуку Івану Михайловичу для обслуговування викупленого
приміщення кормоцеху за межами населеного пункту с. Ісаків Ісаківської
сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 102, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 2,1937га. – грошова оцінка якої
складає 7526,01 грн. в тому числі за 1га – 3430,74 грн., яка надається в оренду
гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за
межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин Наталії
Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами населеного
пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП «ІваноФранківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», беручи
до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 98, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 2,5860га. – грошова оцінка якої складає
5047,79 грн. в тому числі за 1га – 1951,97 грн., яка надається в оренду гр.
Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за
межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 107, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 2,8779га. – грошова оцінка якої
складає 17778,95 грн. в тому числі за 1га – 6177,75 грн., яка надається в оренду
гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за
межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану
оцінку при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 101, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 4,1807га. – грошова оцінка якої
складає 25827,32 грн. в тому числі за 1га – 6177,75 грн., яка надається в оренду
гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за
межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 104, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 8,3593га. – грошова оцінка якої
складає 36090,61 грн. в тому числі за 1га – 4317,42 грн., яка надається в оренду
гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за
межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради.
2.Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану
оцінку при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 105, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 8,3610га. – грошова оцінка якої
складає 213175,43 грн. в тому числі за 1га – 25376,80 грн., яка надається в
оренду гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського
господарства за межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської
ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 97, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 24,7884га. – грошова оцінка якої
складає 476173,81 грн. в тому числі за 1га – 19209,54 грн., яка надається в
оренду гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського
господарства за межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської
ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 106, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 25,4693га. – грошова оцінка якої
складає 2362452,25 грн. в тому числі за 1га – 14230,95 грн., яка надається в
оренду гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського
господарства за межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської
ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія )

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач

Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення на території Хотимирської
сільської ради
Розглянувши клопотання гр. Гринишин Наталії Михайлівни, жительки
селища Обертин вул. Довбуша,2 та технічну документацію з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Гринишин
Наталії Михайлівні для ведення фермерського господарства за межами
населеного пункту с. Хотимир Хотимирської сільської ради, розроблену ДП
«Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
беручи до уваги позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 16.06.2016 року № 100, керуючись ст.10 Земельного Кодексу
України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 40,2039га. – грошова оцінка якої
складає 241510,25 грн. в тому числі за 1га – 6007,13 грн., яка надається в
оренду гр. Гринишин Наталії Михайлівні для ведення фермерського
господарства за межами населеного пункту с. Хотимир Хотимирської
сільської ради.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати дану оцінку
при розрахунку орендної плати.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 р. № 000-07/16
м. Тлумач
Про дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо встановлення та
зміни межі населеного пункту с. Палагичі

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Палагицької сільської
ради № 38/02-34 від 09.08.2016 р. та рішення 6 сесії Палагицької сільської ради
VII демократичного скликання, керуючись ст. ст.. 173, 174 Земельного Кодексу
України, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення та
зміни межі населеного пункту с. Палагичі, контур № 130, площею 19,8 га
(господарський двір), згідно з генеральним планом забудови населеного
пункту.
2. Відділу Держгеокадастру у Тлумацькому районі врахувати розробку
проекту землеустрою при внесенні змін в земельно-облікові документи.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк

44

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання

(сьома сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 серпня 2016 року № 000-07/16
м. Тлумач
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України (додається).
2. Звернення направити Кабінету Міністрів України, Верховній Раді
України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Кабінету Міністрів України
Верховній Раді України

Звернення
В Україні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на
фоні стрімкого зубожіння населення. Стрімка інфляція, скорочення робочих
місць, аварійний стан житлово-комунальної сфери, неефективна політика уряду
негативно впливають на якість життя громадян.
Збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ,
електрику призведе до різкого зниження рівня життя кожного громадянина. В
свою чергу відсутність коштів у населення призведе до соціальної напруги.
Як представники місцевого самоврядування ми не можемо стояти осторонь
актуальних проблем, які хвилюють людей. Звертаючись до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України, вимагаємо:
1.
Впровадження мораторію на підвищення з 1 липня 2016 року
тарифів на житлово-комунальні послуги до покращення соціальноекономічної ситуації в країні і встановлення прозорого механізму
ціноутворення.
2.
Заборони нараховувати з 1 липня 2016 та стягувати з
населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги.
3.
Заборони постачальникам тепла, газу, електроенергії
виставляти споживачам авансові рахунки за ненадані послуги.
4.
Ухвалення Постанови ВР № 2597 «Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості
підвищення тарифів житлово-комунального господарства».
5.
Від Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг:
- розкриття та оприлюднення методики розрахунків й обґрунтування
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (опалення, постачання
гарячої води, електроенергія, водопостачання та водовідведення);
- негайного перерахунку ціни на газ для населення шляхом зміни
формули розрахунку ціни (від прив’язки до європейських ринків до
економічно обґрунтованої ціни на основі реальної собівартості видобутку) з
метою подальшого зменшення комунальних тарифів;
- відновлення пільгової норми споживання газу для населення та
збільшення її до 2400 куб. м на опалювальний сезон.
Закликаємо Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України
прислухатися до проблем людей на місцях і негайно врегулювати проблему із
підвищенням тарифів!
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Прийнято на сьомій сесії
Тлумацької районної ради
сьомого демократичного скликання
23 серпня 2016 року

