
I I IФОРМАЦIЯ
виконавчого koi\ fiTe'l,y Скалатськоi ir,licbkoi ради про виконанFIя делегованих повноtsажень

органiв викоrrавчоi' влали За друге пiврiч.rя 2019 року,

l.Всього розглян} то пигань.  89

Зокрепла в розрiзi галузей:
ст. 27. ПовноваженнrI  ts сферi сопitгrьtтоеконолтiчtlого Tat к),jIь.lурного (Y

10

розвиl,к)| ,

ст, Зl, ПовноваженI ]я в галузi будiвницr,ва
ст. З2. Повноважен} Iя v сферi освiти, охорони здоров'я, культури та спорту 2
ст, 3З. Повноваженtiя У сферi рсгулюва"по .arranun"*  вiдносин.u оrоро"" 6

навколиIUI { ього природноr о середовища
ci .З4. Повноваження У сферi сочiа:тьного захистУ населеt{ ня t 2

чстроlо.
c,l,.38, ПовноваженлIя Iцодо забезпе.rетrня законностi та правопорядку, 18
cl, jQ. Попнова)I i('НllЯ lllU_lo t liJзlla,lcllI tя l( 'Р)I (аВНИ\ lи I lаIорода\4и,
cr,40, IHllri лOннова7(ення. HillilHi taKUHo\1

2.ВсьогО ltрийнято aK,t.iB, пов'язаI lttх iз викоtlанltялl делеl ова} Iих повнова)tень, зокрема в
розрiзi гатlузей:

Cт.27
Рiпrетlня Л}  92 Про розI Iорrllже} Iтl,I  голоl]и ОДА вiд 29 травня 2О19 року ЛчЗl9ол < lTpo
стан соцiальноеконоплi.rного Розви.гк)/  об.гтастi у сiчнi KBiTHi )0 l 9 року>
] 'itI lerrHя ЛЪ133,11ро внесення зirtiн.цо планl,заiодiв на 20182020 ро* , . р.* i.uчii flсржавноi

2020 року,

кt"lоIтеративiв в областi.
l)itпсння Лi:  l35. Про пiлсуllкrl СОtliа,ц 5111tg 66 rrо b,li.t но t о la куJIьтурного розвитку Скала,t.ськоi
м icbKoT ради за 9 мiсяцiв 20 l9 poKv
I )ilI lсrrня М lЗ6. t lpo звi,г виконаrtня п,liськоrо бrоджету за 9 плiсяцiв 20 l9 року.

] )itI lcHHП 
"\ "l 12: l. Про розuiиреп.ня uon,iui.rp.] : ; I I ; : ,',:# T, затвердження iнфорrтацiйнrтх,га rехнологi.rних карток вi,,rдiл) ( I ] ептр наI lаtlня адмiнiстративних послу]  ,iCnu,"arc"noi

п,riськоТ ради
Рiпlення Л! I l4,Про звiт вiддi.п), KI{ eHTp надання адмiн iстративних послуг Скалатськоt
мiськоi радlи>  за перше пiврi.lчя 2019 року

Ст..28
PittlcHHП Лi 118,ПрО звiт виконаlllt lt viського бtодхtету за lпiврi.rчя
РiпIеrlняI  ЛЪ 102.11po звil, lзикотtа l1,1сlго Koivli,l,eTy Скалатськоi MicbKoi ради про виконаннrI
де,..егованиХ повнова)I (енЬ орт:rяiв вltконаlз.tоl'в.лади за перше тliврiччя 2019 року.Рilпспllя Лi lI3.Про звiт про c] .IopTl,lB] ]oN,IacoBy РОбот1, в Скzr,лагськiй ОТГ за псрurе пiврiччя
2() l 9 рок1,>



l)itпснrIя "\Ъ 152. ГIро BcTit] iol] Ieн I Iя ,гарифil]  на послуги 1lостачанI { я холодноТ

С калаrт, якi FIа.I (аються МКП < Коvчтlалыl икll

Ст..З0.
Pirrreпrlп Jtl'э 87.Про паданtIя ,цозволч rта розмiщення пересувних атракцiонiв ФоП
о.
Рiшсння J\Ъ 88.Про наданнrt дозRо] I } ,на розпliтltення пересувtIих aTpaKuioHiB ФОП Посполiт,а

о,в
PiltlcHHrI  Л!89. Про над: l1.1t{ я .llltHoJI \  на роrмiшення пересувнI Iх arpaKrtioHiB ФОП
rIайковськоrо Б.М
] )itшенrrп j \Ъ 1l7.Про I IarIattHя г]оIL)] ; liеIтЕтя тtlt розптitllснтlя чирк1, rrrапiто кВjватАлс

] 'itпснняl Лi l03 Про у,]  llорентtл кол,riсii з виявлен гtя.обсте)(ення та взяr,тя ttа об; liк

б(,t\ illяйI lUI ll t lepyx о \ 4 Ol t]  \ 4 а й lla.

РiI tlсння JYe 126.Про вс,l,ан()влеI {  ня обьтелtувачiв шви:lсостi рух), rранспортr (< ; lсittачi

гlоrirtейськi> ) в п,t, Скацат
I 'itпсння г{ Ъ 127 lTpo орrанiзаrtiLо Tit проведеllня осiннього мiсячника б.rагоустрою

PitI lcltHlI  .} iЪ 142Про почато] ( о гIаJ I l()] ] аrI I )] ] ого сезону 2019/2020 poKiB

] 'itпсrlнп .\ Г,r l5З. lJpo гlit,Latttrll .(o] I l(l.,l}  ITa проi'rд aB,r опlобiлiв 'IOB кДгроМ;Iинll, якi

знаходяться t lо вул,I iонова,lt l,t lя в м, (] кzrпztт

| )iIпення J\ i l66. Про наданtlя .lo] lJo,1) Hll проiзд автомобiля Рено Магнут в м. СкыIат

Ст.32.
I 'illlt,t llt; l "Yч l l6,Лро пр(\вс lенI Iя ,.i.lt.ських споргивllих } NlataHb , Нrйкраш.L ci_tbcbKa

сllор,IиRна команда Скzrпатськtli О'ГГll пlэисвяченiй .ЩнIо фi:зичноi культури i спорту УкраТrrи

] )itt lcrrHя 
"Nэ 

119,Про пiдготовкl,пztlltI iL,тьтIих закладlв до тlового наI ] rIаJIьного року.

Ст..З3.
] )itпсrrtrя Л! 140,Про:]аl,вер_I )] iсн} I rl \KT,r, обс,t,еlкенtlrI  T{ cpyxo\401,o ьtайтtа в с, Mal,,llit. t itзка { ,tя

взяl,tя lylогсl rla обrrjк безхilзяйтltlго пlаijна

PirtlettllTl ЛЪ l4l.Про за ] ,BcpJt} I (eHH )I  AKTr про в} IзнаннrI  збиткjв tsласtlllку зеN,Iлi Скалатськiй

ьтiськiй радi за поруI I Iення зе\ { сльtIого зако] ]о,llавс,] ,ва I 'уl{ зtок l(атериноlо IBaHiBHolo,

PitI leHHrI  J\ }  125.Про ствоl]енl.] я Kollicij 'lIo вllзначеннIо та вiдшlколуваннlо збиткiв власникаiчl

сспl. t i l it зеп,. tettol''иc l ) t liltIa\ l lra r eptr горii' t poyil, Lll,

PittlcHHл .l\& 155. ГIро затвер] I )I iен! lrl illt,г) ] ll] o визI { аче] Iня зби,гкiв власI Iику

зеrrл i С] ;tа.,lа,гськiй пriсьrtj й 1эalt i за по 1tуtлсння земельн ого

зако} lолавстI ]а ТоВ (lчtРIЯ ФАР\4ПlГ 1] ]РНоПIЛЬ)
Рiпlспrrя J\Ъ161Про затверjl} J(оI { I Iя аl(т),вIJзI lаI ]еI ]ня збI Iткiв зеl\ l[ екорисl,увачу < Агротехпрол> ,

tilлo liяHltx ги\4чilсоIJи\ l зJI Iя1,1 я\ I  tc\ ] J.ll,Hи\  дiлянок на trcpio:  виконання рОбi l llО

TcxHi.tHolt,ty переоснащеннIо lloBiT] ll ttoi,ritriT ] 30 кв 1ернопiльськаХме,ltьницька

| 'itucHltяt Лl162. I tpo за гt] ердriiеl lHrl скла,ц} , KoMiclT tцодо виlнlrltсlrня розпtiру збигкiв

зzrttоjliяних внасJI iдок ] IeBl.l] .ol] I lcTilHl] ,{  зс l(,JIьних дi.r яlн ок.самоlliltьногсl зайня,гтя зсNlеJlьних

j li: lянок ] ,а викорисl,аI I } lrI  зс} I r,.lьI l1] \  ,,liпяlt,lк,J ] lopymct{ Hrll\ ,l зеlvlельного зalконодаl} с,гl] а.

Ст..\ lЗ: l
| 'iI t lctlrtrl Лi tl2, I lpo llа_,I itння t l,Lнсlllа lollcli l11оI I tоlзоi'а.црссuLli ,к)llоNIоги,

| )it llcltt l; l Л'ч 
()б. Прu llil,t: llllt! l (.,ll] o| i] { JB(ll tpotttoпo'' JJpeclIoi J(llloMOl lt.

l'illlcHllrl Лl l07.]  Ipo tt lt: ; tttttя (,,ll] ol,a lOBUl l р(lшовUТ а_lресltоi'JUllо} lоги,

l)illlcHllя 
"\ 'ч 

l l5.Про Hll lillI lIя r_lrtHtll,o rоtlоl'rрпшово'i а.tресноi'JопОпtОги,

] 'irпcrrtI  я.] i{ il l20. Про схва,rеllllя зпrirl .,к l llllограl\ { li забезпеrIення пiльговrtлl зубопроr,езувагtнltм

1,часtlлtкiв А] 'О на 2019 ;эiK.

| 'it llcltHll Л',]  | 21.1 IpO H.l_] : lllFln (l lHU| )iI lCRoT I  llUшовоi а,tllссно] 'доllU\ lогll.
| 'ilttcllttп "\ i.]  l28.1 lр(lн.1,1lllня{ ,.lно] ): l{ о| Jоillrr)I llовоjа,tрсснОТ_tОtlОvОГtt,

\



] )iltrclIHrl ЛЪlЗ9. Про схt]а] ] сння 11рограп,rи

1,час ttикiв АТО па2020р

| )ilt lcгlHrl ,N! l57. I lpo над2l[ I I tя : ] гоjlи на

забезпечення пiлы,овлтr.t зубопроr.езуванняпl

I  pol ttoBoi' адресттсll' j{ с,lпом оги,
t,роrповоi a,: IpccHoi доI  rоllог] ] .

I lеllс] ] е,цення гроN,Iадянку Cellb A.l. в герiаIричнlтй

llttдат]ЕIя 0Jно| ] llзов(] l' гроlшовсli' a,,Ipecllo1 допо} Iоl.] .I

ОТГ гrаIцавrrених

в Збройtlrlх Си: lах

ttattc iонirг с, ] oKIJ.

| )ilпсrlI lя ,Гft l бЗ, Про

С г.З(l.

Рilпепня ,] \ ! l37, Про схl]алсння I lрограrтti стLlму,,I lованI Iя Ска_патськоiГерrtопJльським 
ОМВК для проход./ кення вiйськовоi с.лу;rtбlт за контрактом

YKpai'Hll в2020 роцi.
J)itпсrrlrП Л! l38. ГIрО схвалеt{ ] IЯ Гlllоl'раvИ органiзаrlii та проведеннЯ призовУ на вiйсь ву
с: lviкбr,ttО коI { тракт),. I IавlIалыI I l\  збоllilз iЗ резервiстаr,ттт. призов)l tta crpoKoB1, BiT,icb в),
с.rr,; t;бч в Збройних Crl: tax )''KpiLi'ltт,t lt l С_'кала гськiйт llicbKiйl pa: ii на zil20 р;к. 

'

85.ГIро rlрисIзосiIFiя к)рIлдrIчг{ оi адреси

tl6.1lдl,, r11',цqg9l I lчя ll гlJ lи| | нUl' r,lt1_1сси

житJtовому булинку Паламар LlaTzulil'

)I (итJIовоI \ ту бу,чltнку Кошевi l'а;rинi

присвосIJ] lя ад1lеси об'ск.гУ нерухомого пtaliHa < Пi,цIтавiс для ВРХ> 9З
пр} lсвосI { I Iя еДрес} l об'скту не] ] ухоN{ ого пraiiHa < Гуртожиток 2х

r,riй дiлянцi rp, Ш.rе:rьма I J,Гl.
вопtу булинку ILI troT Ярос:rава Пе.r.рiвна
Bobty будинку гр,Колiсник Пав,,tо Васи.tьови.l
€кту нср).хомогtl it laйrra в с, Кололii.вк; t lр,

]  I lO нiU]ежить Гl'r.tенtсtlt I Jl.r lL,,ri l' ГIсrр i Lзl t i

] )ilI rcllrt; l ЛЪ l09.l1po п} ]исt} осння tclPи] trl.THol' аrlреси )I (и.гловоI .о бу:tl,тнку в v.Скацаr. що

} ili"пе)l(аВ { ацкiв Павлу Михtrйllовичr,

нJ.,lс,l(и lb Г:tадиш IBattr Mrtxlii totrl,,tr
] )ilпcrtHяl Л! 12З.Про присl]огhня 11,рllцl1,Iн9i'а] Iреси ;китлового будиrlrtу в с, остап.е Сплаль
I Iалil' Мlrхаt:rлiвrr i

] )ilПСrlrlЯ NЪ l29.1IPo ] lРИС] ]ОС} lн} I  toplr,llT,tltoi адреси .] е\лельнот лillянк1,1 lз M.(]Kmtar, lцо
I Iале7l(и1 ь Порохонько В.Б.
| 'it ltcHttlt "Ц IЗO,ПрО ПРИС| r(li нlIЯ lo,] ll l] lt lll(lj 'il Iреси )h'и'l,lоВог,э бч] tинкr 'r с. Магдll,вкз . trц,
I IаjIе)кить I I Jевчук 1\ { .М.
| )ilцсrllrп Л'л 1З1I Iро пр!lсI ]осI IпrI  tоl;и.lll.t.пtо'i аДl]есI {  )] (1,1,1ловоl.о будиtrкr.в c,HoBoci_гtKit. лlоllli_lcr(I lll, I  Т I c B,r_r к Б,I I .
| )ilt lcllt lll лl I J2,1 IPO при.'lt,,,,ttня I ('I 'И.'lиlI llОi it_tl] еси )(и,лового буlиtlкr, в c,lIoltr лllt iBK.t. t lto
l litлс)кить Jlозi Г.N4,

Рirшсrrнrr,\ "ч 9З.l1ро
] 'j lшснrrя J\Ъ94.Про
поверховий

J)iпlerrttrI  Л! l4411po присl]осllня кlрtlдичлтоi алрестl
I ]  аJIе)I (ить Шев,rl,к IT.M,

житлового булинку в м, CKa.raT, що



Рiпrсння Л"э l45Про прI iс] ]осJ]ня tор1,1дичноТ адресI ]  об'скту нер)хомого
булинку в м. Ска,rат що HaJIe)I t} { Tb \ { агплеr. I .Б.

,
майна ,* tlтl,тового'

,
РirпспнЯ ЛЪ 14бПро присвосн} lя tорtлдtлчгtоТ адреси } il{ l.,ilового булинку в с.llолупанiвк;r. що
Harle)I (иTb Сельському I I .П.
PitI rerrrrrl Ng l56. 1,Ipo )тоатне] Iня адресlл жII .I .JIоВого будиЕIкуВ с, Маt.далtвка, що I { аJIежIJть
llопiв N4,L

I )ittrcHHrt ЛЪ 1 59. Про прrIсвосtпlя rclpt i.l(l,r, rHo] ' адреси
I { аJе)I (ить !овгаrrь Й.I .
] 'illlcllltя "\ 'ч I65.Лро гlI )I I сьоrI { lJя ] { ,гl1.1I ,t] I Iоi l lреси
наJIоjl(и гь Кl,зь LN4.

зел,тельгtiй дiлянtli в с, Полупаrriвка.

levc,rl,tt iй _ri rянцi в с. Полl панitrк lL.

С г.38

] 'iI I lcllпrl ЛЪ 81. Про BllecctlпrI  зrtj lI  ,Io г] срсонапьноl.о cK.rlL:1 alrtiHicTpal ивllоi' Kovticii' lt111.1

ilI ] I (OrIaBL]oN,1\ , коп,тjr eTi СкаIа,гськоi lllicbKtll' ра:(и.[ i l
] )illlcHrtlI  Л}  8З Розглял ск.rргLI  на JIocr.altoB1, алл.tiнiсr.ра.гивноi Koyicii гр. JIяховllч О,(l.,8З
PittlcHHrl \ ! 8.1, Розгля,,t cKal] r] {  на l1осгаl loB1, адп,liнiсгративноl' KoMicrl Поруцького I .!,84
РituсrlнЯ Nч 91.ПрО звiт llрсlвсдеrtОi' робо гr.r iз звернентtямИ гроl\ { адян за I пiврiччя 2019 poKv
Рiпrспняl "Ц 95. Про розгJяд cl(apl и на I [ ocTaHoBy алмiнiстраr.ивноr Koпricii гр,Турчин В.Ю.
РirtrснпЯ ЛЪ 101,ПрО в} IесенI lя зпlit;  lo rl.,рсо гtапьного складу адпrirrкомiсii r,рr 

""оt,rru"чоrrчксlптi,rетi CKa;laTcbKoi' мiськоi рад 1()l
] )iI t lcllHяt ЛЪ 90. Про звiт a:tlt it licT] ;aT ивтtоi Korticii з I пiврiччя 2019 року 90
] )iI t lcHHlI  jYrrl05. Гlро ] )озгляjl скаl)] ,и на l IocTaHoBy алмiнiс'гративноl' KoirTicii
гI .IO, l05

гр. XacubKoT

] )ilI rcttHll j \ ! l06. l] po j ] оз] ,j] я,] I  cкal)]  Lr I Iе l1ocTaHoB1, адir.тiпiстра,гивttоТ коп,liсiТ гр. I (o: ticHtTK
о,А,10(l
Рiпlснняt "\Ъ l47, t lpo розгля] t заяlll.r I ] а: lихаl.Оi О,В,прt_t I IоновлсннrI  c,rpoк\ , на ocKapjl\ eHHrI
пос1 анови аttмiнiсrративно j ' коп,riсil lIpI ]  ] ] LI коIJавчо]vIч KtlMiTeTi CKa.raTcbKoi rтiськоi раlи вiд
26,0(1,20l9;эoKy Лll8.
I )itt lcrlHЯ м l48. I lpo розг.rя.1 зil, lrи ('li\ ,бI1 Д.З.. прсl ll()ноI } JIення сl,року на оскар] l(сння
I l\ c'] ilH(tl] и ll,'trliHict] ,,atttt lt lol'K,,rl.ci'r lpll l(l I .,(l| | ilвчо\ lr коrlitсгi ( 'Kilj l{ ] 1,1 ( l,Kol rricbK,lT рllи t,i:
26.06.20l9 року Nчl9,
] )iI t lclrHЯ .Y9 119. Про розгляД заяtlll БjлtлК М.С, прО полIовJIсння строку на оскар)liсння
llосl: lllоtsи а:пtiнiсtраtивноj' Korlicil l] l)I t lJикUнавчому копriге'гi СкзлатськоТ MicbKoi' ра:и вiл
26.0(1,20]  9 року J\Ъ20.

PirlrcrlHTl ЛЪ I50. ПрО ] ] озг..lяjt заяlllL Ха( t lького Г.I } .про поновI Iсння строку на оскар;r(еt{ ня
П('\ '1.1ноВи a.trliHicгpal ивчпl' K,,rlici' IplT l(иконilвlIо] \ l1 KortircriCKtпatcbKol'rlicbKor'pa:и Bi:
26,0(1.20l 9 року Лч2l ,

Piltlctrгlrl Л!15l.Про розг,Iяд заяtlllr Лl,кiв Б.В.про ] IоI Iовлсння сгрок)l на оскар)hеI { ня
lloc] ilHodи пдrtiнiсtрзтltвноl' Koпlicir lрI I  llук(tll: lRчо\ t1 коrliгеti CKa_natcbKor.vicbKoT рl.rи вiл
26.06,20]9 року Nl22,
] )itt lcHllяl Лч l60. ПрО BrleceHH,l з\ l } , lt l | | срс(ltIа_пьtlоlо склад11 Адьriнiсграгивноi Korticii tt llи
RI  jK(,l laBl,]O\4) Kolti t el i CI(I  I : l l L.l,Боl' . 

I  icbK, ri 1l;1 1ц

l)itпcHrlll Лi 164.1lpo розгляjl заявtl / { rtt l'пllttt ГI  I I .про оскар)l(енt]я l1осr.анtlви tLдплiнiс.грlt.гr,t вн оТ
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