
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Друга сесія 

Перше пленарне засідання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 18 грудня 2020 р № 14-2/2020 

с. Пнів  

 

Про депутатські запити  
 

 

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 26, статті 49 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», регламенту сільської ради восьмого 
скликання сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтримати депутатські запити згідно з додатком. 

2. Депутатські запити надіслати для розгляду за належністю. 
3. Відповіді на запити надати сільській раді та депутатам у місячний 

термін. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради 

А. В. Крицького. 
 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 18.12.2020 № 14-2/2020 

"Про депутатські запити" 

 

 

Перелік депутатських запитів, підтриманих сільською радою 

 

1. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо капітального ремонту стадіону з штучним покриття в смт. 
Битків. 

2. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо встановлення вуличного освітлення в смт. Битків в урочищі 
«Гуркіт». 

3. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо завершення облаштування волейбольної площадки в смт. Битків, 
урочище «Під Лисаком». 

4. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо встановлення дитячого майданчика в смт. Битків, урочище 
«Марисєнка». 

5. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо продовження автобусного маршруту Надвірна – Битків 
(Промисел) до санаторію-профілакторію «Плай» та завершення будівництва 
автобусної зупинки в урочищі «Барвінок»ю 

6. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо завершення будівництва моста в урочищі «Паньківка». 

7. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо продовження автобусного маршруту Надвірна – Битків вище 
зупинки «Бабецький поворот» до моста. 

8. Депутатський запит Василя Вінтоняка до сільського голови А. О. 
Гунди щодо придбання водовідвідних труб метрового діаметру для 
облаштування водовідведення в смт. Битків, по вул. Шевченка, 472 та по вул. 
Промислова, 19. 

9. Депутатський запит Марії Михайлюк до сільського голови А. О. Гунди 
щодо передбачення коштів в бюджеті на 2021 рік на продовження 
будівництва сільського клубу з приміщеннями сільської ради в с. Пасічна. 

10.  Депутатський запит Марії Михайлюк до сільського голови А. О. Гунди 
щодо встановлення ліхтарів вуличного освітлення в кількості 5 шт. по вул. 
Стуса в с. Пасічна та проведення заміни ламп вуличного освітлення по вул. 
Шевченка (опори №704) та по вул. Стуса (опори №№708, 483, 260). 

11. Депутатський запит Марії Михайлюк до сільського голови А. О. Гунди 
щодо капітального ремонту автобусної зупинки в с. Пасічна (ділянка «Поле») 
та зміни місця її розташування. 

12. Депутатський запит Миколи Сенатовича до сільського голови А. О. 
Гунди щодо передбачення коштів на преміювання на постійній основі 



технічних працівників закладів дошкільної освіти Пасічнянської 
територіальної громади. 

13. Депутатський запит Миколи Сенатовича до сільського голови А. О. 
Гунди щодо заміни двох засувок на водопроводі с. Пасічна та забезпечення 
недоступності жителів громади для самовільного регулювання тиску у 
водопроводі. 

14. Депутатський запит Миколи Сенатовича до сільського голови А. О. 
Гунди щодо передбачення коштів в 2021 році на добудову приміщення 
будинку культури та сільської ради в с. Пасічна. 
 

 

Секретар сільської ради                                              Андрій КРИЦЬКИЙ 

 


