
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28 травня 2021 № 504-6/2021 

село Пнів  

 

Про звернення сільської ради  
 

 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Пасічнянської сільської 
ради восьмого скликання, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Схвалити: 

- звернення Пасічнянської сільської ради до Президента України 
Зеленського В. О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. щодо скасування 
наказу міністерства соціальної політики №242 від 07.05.2021 р. згідно з 
додатком 1 до даного рішення; 

- звернення Пасічнянської сільської ради до начальника регіонального 
сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Івано-Франківській 
області Шпека О. М. щодо створення стаціонарного територіального сервісного 
центру МВС в м. Надвірна згідно з додатком 2 до даного рішення 

2. Звернення надіслати Президенту України Зеленському В. О., Прем’єр-

міністру України Шмигалю, Д.А. та начальнику регіонального сервісного 
центру Головного сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Шпеку 
О. М. 
 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 28.05.2021 №266-6/2021  

«Про звернення сільської ради» 

 

Президенту України  
Зеленському В. О. 
 

Прем’єр-міністру України  
Шмигалю Д. А. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Пасічнянської сільської ради Надвірнянського району Івано-

Франківської області глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася у зв’язку з 
прийняттям наказу міністерства соціальної політики №242 від 07.05.2021 р. 
«Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової 
субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які 
звернулися за призначенням житлової субсидії». 

Відповідно до вказаного документу з травня 2021 року відбулися зміни у 
Програмі житлових субсидій. Для оформлення цього виду допомоги на 
наступний період громадяни мають подати оновлену заяву та декларацію. 

Тобто, близько З млн. родин зобов’язані знову іти до чиновників, готувати 
документи, довідки та виписки для того, щоб отримати допомогу від держави. 
А це не спрощує, а, навпаки, ускладнює життя українців. 

Враховуючи вищевикладене ВИМАГАЄМО скасувати наказ міністерства 
соціальної політики №242 від 07.05.2021 р. «Про внесення змін до форм Заяви 
про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії». 

 

Прийнято на шостій сесії  
Пасічнянської сільської ради  
28 травня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 28.05.2021 №266-6/2021  

«Про звернення сільської ради» 

 

 

Начальнику регіонального 
сервісного центру Головного 
сервісного центру МВС в 
Івано-Франківській області 
Шпеку О. М. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до постанови Верховної Ради України №807-IX від 17 липня 
2020 року «Про утворення та ліквідацію районів» утворено укрупнений 
Надвірнянський район. До його складу увійшли: Яремчанська, Надвірнянська 

міські,Ворохтянська, Делятинська, Ланчинська селищні, Поляницька, 

Пасічнянська, Переріслянська сільські територіальні громади. Площа території 
району: 1865.7 км2

, Чисельність населення району:130250 осіб. Найближчі 
територіальні сервісні центри МВС України розташовані в містах Івано-

Франківськ, Коломия, Снятин, Калуш, що досить віддалено від 
Налвірнянського району. Варто зазначити і те, що на території Надвірнянського 
району за попередніми даними зареєстровано 26313 автомобілів. 

Вищезазначені цифри свідчать про необхідність відкриття стаціонарного 
сервісного центру МВС в місті Надвірна. 

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути можливість відкриття 
стаціонарного сервісного центру МВС в місті Надвірна Івано-Франківської 
області. 

 

Прийнято на шостій сесії  
Пасічнянської сільської ради  
28 травня 2021 року 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0

