
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Перша сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

01.12.2020                    Початок о 15:00 год. 
с. Пасічна 

 

 

Присутні:  25 депутатів сільської ради, Пасічнянський сільський голова 
А. О. Гунда керівники підприємств, установ, організацій, представники 
політичних партій та громадських організацій. 

 

Головувала на сесії О. В. Калинюк – голова Пасічнянської сільської 
територіальної  виборчої комісії. 

 

Головуюча оголосила сесію відкритою. 
 

Прозвучав Гімн України 

 

Головуюча запросила для благословення роботи сесії декана Пнівського 

деканату Української греко-католицької церкви отця Богдана Михайлину. 

 

(Молитва) 
 

Головуюча повідомила, що на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 
обрано 26 депутатів Пасічнянської сільської ради з 173 кандидатів у депутати, а 
також Пасічнянського сільського голову з 5кандидатів на цю посаду. 

На першій сесії новообраної сільської ради присутні 25 депутатів, 
а також новообраний сільський голова Гунда Андрій Олексійович. 

Запропонувала затвердити до розгляду спочатку лише перші два  питання 
порядку денного. Інші питання порядку денного сесії пропонуватиме вже 
новообраний сільський голова. 

 

Порядок денний: 
1. Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів 

Пасічнянської сільської ради восьмого скликання. 

Доповідач: О. В. Калинюк – голова Пасічнянської ТВК. 
2. Про підсумки виборів та визнання повноважень Пасічнянського 

 



 

сільського голови. 

Доповідач: О. В. Калинюк – голова Пасічнянської ТВК 

 

Голосування за прийняття порядку денного: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0. 

(Порядок денний прийнято, додається.) 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів 
Пасічнянської сільської ради восьмого скликання. 

Доповідач: О. В. Калинюк – голова Пасічнянської ТВК. 
 

Доповідач повідомила, що відповідно до частини 6 статті 238 Виборчого 
кодексу України рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію 
депутатів оголошується на пленарному засіданні відповідної сільської ради та є 
підставою для набуття повноважень та складення присяги депутата. 

Відповідно до частини 1 статті 49 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” повноваження депутатів сільської ради 
розпочинаються з моменту офіційного оголошення відповідною сільською 
територіально виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів 
та визнання повноважень депутатів. 

Калинюк О. В. ознайомила з рішенням Пасічнянської сільської 
територіальної  виборчої комісії про підсумки виборів та визнання повноважень 
депутатів Пасічнянської сільської ради сьомого скликання та вручила 

посвідчення депутата Пасічнянської сільської ради. 
Доповідач привела депутатів до складання присяги депутата Пасічнянської 

сільської  ради. Зачитати текст присяги доручено найстаршому депутату 
сільської ради О. М. Фединяку. 

 

2. Про підсумки виборів та визнання повноважень Пасічнянського 
сільського голови. 

Доповідач: О. В. Калинюк – голова сільської виборчої комісії. 
 

Доповідач повідомила, що відповідно до частини 1 статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження новообраного 
сільського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно 
до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на 
пленарному засіданні відповідної сільської ради, на якому відповідною 
територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його 
обрання та реєстрації. 

Запросила новообраного Пасічнянського сільського голову Гунду Андрія 
Олексійовича  для складання Присяги. 



 

А. О. Гунда зачитав текст присяги та побажав Пасічнянській сільській раді 
восьмого скликання плідної праці на благо громади.  

О. В. Калинюк запросила Пасічнянського сільського голову Гунду Андрія 
Олексійовича продовжити роботу першої сесії Пасічнянської сільської ради. 

 

Головував на сесії А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова.  
 

Головуючий повідомив, що через хвилювання територіальна комісія не 
поставила на поіменне голосування перші два питання порядку денного, а тому 
треба поставити їх на голосування. 

Головуючий поставив проект рішення сільської ради «Про підсумки 
виборів та  визнання повноважень депутатів Пасічнянської сільської ради 
восьмого скликання» на голосування. 

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0.  

(Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

Головуючий поставив проект рішення сільської ради «Про підсумки 
виборів та  визнання повноважень Пасічнянського сільського голови» на 
голосування. 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0.  

(Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

Головуючий озвучив заяву про створення фракції «Батьківщина» в 
Пасічнянській сільській раді в складі депутатів: Будзака Т. В., Михайлюк М. 
М., Хопти В. М., Вінтоняка В. Й., Пилипюк О. В., Несторак Н. М.. Керівником 
фракції обрано Вінтоняка В. Й. 

Головуючий озвучив повідомлення про створення депутатської фракції ПП 
«Голос» в Пасічнянській сільській раді в складі депутатів Кузюка Я. Б., 
Сенатовича М. І.. Головою фракції обрано Кузюка Я. Б. 

Депутат Крицький А. В. озвучив заяву про створення фракції ВО 
«Свобода» у Пасічнянській сільській раді в складі депутатів: Гультай І. І., 
Булейка В. М., Букатюка Т. І., Крицького А. В.,Кузюк Н. Д. Керівником фракції 
обрано Крицького А. В. 

Головуючий ознайомив депутатів з наступними питаннями порядку 
денного сесії: 

 



 

3. Про утворення лічильної комісії Пасічнянської сільської ради та 
затвердження її персонального складу. 

   Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
4. Про обрання секретаря Пасічнянської сільської ради. 
Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
5. Про постійні комісії Пасічнянської сільської ради. 
   Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
6. Про затвердження на посади заступників Пасічнянського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради.   

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
7. Про затвердження на посаду старости сіл Пнів, Білозорина, Мозолівка. 
   Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 

8. Про затвердження на посаду старости селища Битків. 
   Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
9. Про затвердження на посаду старости сіл Зелена, Черник, Максимець. 

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
10. Про Утворення виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради та 

затвердження його персонального складу. 
    Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
11. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.01.2020р. № 7-

1/2020 «Про затвердження структури виконавчих органів Пасічнянської 
сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів». 

    Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
12. Про створення управління фінансів, бухгалтерського обліку та 

звітності, як юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради. 
    Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
13. Про створення управління освіти, культури, молоді та спорту, як 

юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради. 
    Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
14. Про початок реорганізації Зеленської сільської ради шляхом 

приєднання до Пасічнянської сільської ради. 
    Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного за 

основу:  
Голосування за прийняття порядку денного за основу: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0. 

(Порядок денний прийнято за основу.) 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції до порядку 

денного. 
Пропозицій не поступило. 



 

Головуючий поставив на голосування  прийняття порядку денного в 
цілому: 

Голосування за прийняття порядку денного в цілому: 
“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0. 

(Порядок денний прийнято, додається.) 
Головуючий запропонував наступний регламент роботи на пленарному 

засіданні: 
1) доповіді - до 15 хвилин; 
2) запитання та відповіді по доповіді - до 15 хвилин; 
3) обговорення доповіді - до 20 хвилин; 
4) виступи в обговоренні - до 5 хвилин. 
Пропонується зробити перерву на обід після трьох годин роботи  
 

Голосування за регламент роботи в цілому: 
“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0. 

(Регламент прийнято.) 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

3. Про утворення лічильної комісії Пасічнянської сільської ради та 
затвердження її персонального складу. 

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач ознайомив з персональним складом  лічильної комісії першої 
сесії районної ради  та проектом рішення по даному питанню. 

Запитань до доповідача не було.  
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

 

Змін та пропозицій не було. 
 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 



 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0.  

(Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

Головуючий запропонував членам лічильної комісії зібратись в фойє, де 
провести організаційне засідання комісії, на якому обрати голову, заступника і 
секретаря комісії. 

Т. Питлюк – депутат районної ради: 
Ознайомила з протоколом №1 засідання лічильної комісії: першої сесії 

районної ради. 
Обрано: 
- головою лічильної комісії – Питлюк Тетяну Володимирівну. 

- заступником голови лічильної комісії – Кузюк Наталію Дмитрівну. 

- секретарем лічильної комісії – Лавринович Оксану Михайлівну. 

(Протокол №1 додається.) 
Голосування за затвердження протоколу №1 лічильної комісії: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0. 

(Протокол затверджено.) 
Т. Питлюк – голова лічильної комісії: 

Ознайомила з протоколом №2 засідання лічильної комісії про 
затвердження взірця бюлетеня для таємного голосування по обранню секретаря 
сільської ради. 

(Протокол №2 додається.)  
Голосування за затвердження протоколу №2 лічильної комісії: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0. 

(Протокол затверджено.) 
 

4. Про обрання секретаря Пасічнянської сільської ради. 
Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова. 

 

Доповідач повідомив, що відповідно до частини 1 статті 50  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” секретар сільської, селищної, 
міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається 
радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією 
відповідного сільського голови. 

Запропонував обрати секретарем Пасічнянської сільської ради депутата 
сільської ради Крицького Андрія Васильовича. 

Головуючий надав слово для виступу кандидату на посаду секретаря 
Пасічнянської сільської ради депутату Крицькому А. В. 



 

Депутат Крицький А. В. ознайомив присутніх з своїми біографічними 
відомостями та повідомив, що готовий працювати на благо громади. 

Головуючий запросив депутатів подавати запитання кандидату. 
 

Запитань від депутатів не було. 
 

Головуючий запропонував депутатам виступити в обговоренні 
кандидатури на посаду секретаря Пасічнянської сільської ради. 

Депутат Вінтоняк В. Й. висловив незадоволення кандидатурою від ВО 
«Свобода» на посаду секретаря сільської ради, тому що ВО «Свобода» під час 
передвиборчої кампанії критикувала дії голови А. Гунди. Вінтоняк В. Й. 

особисто підтримував кандидатуру Павлюка В. В. на посаду сільського голови. 
Також повідомив, що після виборів з «Свободою»  «щось сталося» і вони з 
сільським головою вже не вороги, а друзі. ВО «Батьківщина» має свого 
кандидата на посаду секретаря сільської ради, це Михайлюк Марія Миколаївна. 

Головуючий повідомив, відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» - якщо рада не підтримала  під час таємного 
голосування кандидатуру, запропоновану сільським головою, то не менше, як 
половина депутатів має право висунути кандидатуру секретаря. Попросив 
депутатів дотримуватись законодавства та регламенту. 

Головуючий запропонував перейти до процедури обрання секретаря 
сільської ради. 

Т. Питлюк – голова лічильної комісії: 
Пояснила депутатам процедуру таємного голосування. 
Лічильна комісія розпочала процедуру голосування по обранню секретаря 

сільської ради. 

Після проведення процедури таємного голосування голова лічильної 
комісії ознайомила депутатів із протоколом №3 лічильної комісії: 

Загальний склад сільської ради                          26 

Кількість виготовлених бюлетенів                  32 

Кількість депутатів, зареєстрованих на день голосування              25 

Кількість депутатів, які отримали бюлетені                                          24 

Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні                         24  

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                 1 

Кількість голосів, поданих за кандидата:                                              19 

 

За результатами таємного голосування лічильна комісія вирішила вважати 
депутата Крицького Андрія Васильовича обраним секретарем Пасічнянської 
сільської ради. 

(Протокол №3 лічильної комісії додається) 
 

Головуючий поставив на голосування затвердження протоколу №3 
лічильної комісії. 

 

 



 

Поіменне голосування за затвердження протоколу №3 лічильної комісії: 
“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 0. 

Не брали участі у голосуванні – 3. 

(Протокол затверджено.) 
 

5. Про постійні комісії Пасічнянської сільської ради. 
Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 

Доповідач повідомив, що відповідно до ст. 47 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що 
обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і 
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за 
виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 
голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються 
відповідною комісією. 

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою 
попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і 
культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і 
бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей 
господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які 
вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують 
висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і 
співдоповідями. 

Є пропозиція утворити 5 постійних комісій Пасічнянської сільської ради: 
1. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, податків та інвестицій в складі 7 депутатів 

2. Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток та благоустрою в складі 7 депутатів 

3. Постійна комісія з соціально-гуманітарних питань в складі 5 депутатів 

4. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, 
захисту прав людини, законності та правопорядку в складі 3 депутати 

5. Постійна комісія з питань комунальної власності, промисловості, 
інфраструктури, житлово-комунального та лісового господарства в складі  3 

депутати 

Попередньо проводились консультації з депутатами, відповідно до яких 
запропоновано персональний склад комісій. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу. 

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 24; 



 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 2. 

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам виступити в обговоренні. 
Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував створити велику і дієву земельну 

комісію. В інших комісіях достатньо по 3 депутати. А в земельну включити 15 
депутатів. 

Депутат Гринішак М. Я. запропонувала включити до земельної комісії 
землевпорядників. 

Депутат Крицький А. В. повідомив, що діяльність комісій не залежить від 
кількості депутатів у комісії і від участі інших осіб, а від самої організації 
роботи комісії. 

Головуючий надав обґрунтовані відповіді депутатам щодо їх пропозицій. 
Більше зауважень та пропозицій не поступило. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" - 3.  

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

6. Про затвердження на посади заступників Пасічнянського 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Пасічнянської 
сільської ради. 

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач повідомив, що відповідно до рішення Пасічнянської сільської 
ради від 20.01.2020 року  № 7-1/2020 «Про затвердження структури виконавчих 
органів Пасічнянської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів» з наступними змінами та доповненнями передбачені 3 
посади заступників Пасічнянського сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради та 1 посада керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету.  

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на 
посаду заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. Також, 
відповідно до законодавства, кандидатури на вказані посади пропонує 
сільський голова. 



 

Запропонував затвердити: 
- на посаді заступника Пасічнянського сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Крошкова Володимира Юрійовича, 
- на посаді заступника Пасічнянського сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ганиш Ольгу Іванівну, 
- на посаді заступника Пасічнянського сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Юрчила Тараса Мироновича, 

- на посаді керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Пасічнянської сільської ради Михайлюк Галину Дмитрівну. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 15; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" - 6. 

Не приймали  участі у голосуванні – 4. 

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 15; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" - 6. 

Не приймали  участі у голосуванні – 4. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

7. Про затвердження на посаду старости сіл Пнів, Білозорина, 
Мозолівка. 

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач повідомив, що відповідно до ст. 54-1
 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, 
селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією 
відповідного сільського, селищного, міського голови. Староста є членом 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в 
ньому на постійній основі. 

Запропонував затвердити на посаді старости сіл Пнів, Білозорина, 
Мозолівка Гладиша Василя Миколайовича. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  



 

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 19; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 6; 

Не брали участі у голосуванні – 1. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 19; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 6; 

Не брали участі у голосуванні – 1. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

8. Про затвердження на посаду старости селища Битків. 
Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач повідомив, що відповідно до ст. 54-1
 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, 
селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією 
відповідного сільського, селищного, міського голови. Староста є членом 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в 
ньому на постійній основі. 

Запропонував затвердити на посаді старости селища Битків Юрчилюка 
Олега Васильовича. 

Головуючий надав слово для виступу Юрчилюку О. В. 
Запитань до доповідача та кандидата на посаду старости смт. Битків 

не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 25; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 1 

(Юрчилюк О.В. заявив про можливий конфлікт інтересів). 
(Рішення прийнято за основу.). 

 



 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 25; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 1 

(Юрчилюк О.В. заявив про можливий конфлікт інтересів). 
Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

9. Про затвердження на посаду старости сіл Зелена, Черник, 
Максимець.  

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
Доповідач повідомив, що відповідно до ст. 54-1

 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується сільською, 
селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією 
відповідного сільського, селищного, міського голови. Староста є членом 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в 
ньому на постійній основі. 

Запропонував затвердити на посаді старости сіл Зелена, Черник, 
Максимець Онуфрак Галину Миколаївну. 

Головуючий надав слово для виступу  Онуфрак Г. М. 
Запитань до доповідача та кандидата на посаду старости не було. 

Депутат Кузюк Н. Д. як представник громади села Зелена, запропонувала 
кандидатуру Онуфрака Дмитра Миколайовича на посаду старости сіл Зелена, 
Черник, Максимець. 

Сільський голова Гунда А. О. пояснив, що мав зустріч з Хоптою В. М. та 
Онуфраком Д. М., на якій Хопта В. М. повідомив, що готовий працювати на 
благо громади в якості депутата,підтримає без образ будь яку кандидатуру на 
посаду старости, яку запропонує голова. Онуфрак Д. М. повідомив, що маючи 
повагу до Хопти В. М., він не може дати згоди на своє призначення. 

Депутат Хопта В. М. підтвердив факт розмови з Гундою А. О. та 
Онуфраком Д. М., повідомив, що Дмитро Миколайович Онуфрак є достойним 
кандидатом на посаду старости, і просив визначитись між цими двома 
кандидатами. 

Сільський голова Гунда А. О. подякував всім виступаючим, повідомив, що 
думку громади потрібно доводити до керівництва завчасно, але 
відповідальність за діяльність старости лежить також і на голові громади, який 
виніс кандидатуру на обговорення та голосування. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу та в цілому.  



 

Поіменне голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 12; 

"Проти" – 4; 

"Утримались" – 8; 

Не брали участі у голосуванні – 2 

Рішення не прийнято. 
Відомість про результати голосування додаються. 

 

Головуючий повідомив, що рада може повернутися до розгляду даного 
питання, але є пропозиція розглянути наступні питання порядку денного, потім 
оголосити перерву для консультацій, а після перерви повернутись до розгляду 
вказаного питання. 

 

10. Про утворення виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
Доповідач повідомив, що відповідно до ст. 51 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчим органом сільської ради є виконавчий 
комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. 
Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. 
Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується 
радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет ради 
утворюється у складі відповідно сільського голови, заступників сільського 
голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також 
керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До 
складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар 
ради та старости. 

Запропонував утворити виконавчий комітет Пасічнянської сільської ради в 
складі 26 осіб та затвердити персональний склад виконавчого комітету: Гунда 
Андрій Олексійович, Крицький Андрій Васильович, Крошков Володимир 
Юрійович, Ганиш Ольга Іванівна, Юрчило Тарас Миронович, Михайлюк 
Галина Дмитрівна, Гладиш Василь Миколайович, Юрчилюк Олег Васильович, 

Осташук Василь Михайлович, Осташук Руслан Васильович, Сенатович Василь 
Федорович, Гугляк Галина Миколаївна, Тарасюк Ігор Амосович, Садрук Роман 
Олексійович, Дем’янчук Тарас Богданович, Костик Андрій  Юрійович, Савчук 
Сергій Петрович, Кушнірук Василь Миколайович, Герба Мар’яна Михайлівна, 

Михайлюк Леся Миколаївна, Кузюк Роман Богданович, Бенюк Степан 
Степанович, Типусяк Віталій Петрович, Букатюк Наталія Дмитрівна, Юрчилюк 
Василь Васильович, Павлюк Василь Васильович. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 



 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 5. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

11. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.01.2020р. № 7-

1/2020 «Про затвердження структури виконавчих органів Пасічнянської 
сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів» 

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 20.01.2020р. № 7-1/2020 «Про 
затвердження структури виконавчих органів Пасічнянської сільської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» та надав 
роз’яснення як будуть формуватися виконавчі органи сільської ради. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 23; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 23; 



 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

12. Про утворення Управління фінансів як юридичної особи 
публічного права Пасічнянської сільської ради  

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
утворення Управління фінансів як юридичної особи публічного права 
Пасічнянської сільської ради» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 5. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

13. Про утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту як 
юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради  

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

утворення Управління фінансів як юридичної особи публічного права 
Пасічнянської сільської ради» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 



 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

14. Про початок реорганізації Зеленської сільської ради шляхом 
приєднання до Пасічнянської сільської ради  

Доповідач: А. О. Гунда – Пасічнянський сільський голова. 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
початок реорганізації Зеленської сільської ради шляхом приєднання до 
Пасічнянської сільської ради»  та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

(Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 



 

“За” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

Головуючий оголосив перерву на 10 хвилин. 
Після перерви головуючий поставив на голосування пропозицію 

повернутись до розгляду питання «Про затвердження на посаду старости сіл 
Зелена, Черник, Максимець» 

Голосування за пропозицію сільського голови: 

“За” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 2. 

(Рішення прийнято). 
Головуючий повідомив, що на зустрічі з громадою села Зелена він сам 

повідомив громаді, що серед осіб, котрих він бачить на посаді  старости сіл 
Зелена, Черник, Максимець є кандидатура Дмитра Онуфрака. Проте, Д. М. 
Онуфрак через повагу до Віталія Хопти відмовився від посади. 

Депутат А. В. Крицький повідомив, що до відома районної організації ВО 
«Свобода» була доведена інформація, що Д. М. Онуфрак відмовився від посади 
старости. 

Громадянин Д. М. Онуфрак, повідомив, що, можливо, його не так 
зрозуміли, тому що він відмовлявся від посади старости у випадку, коли на цю 
посаду претендуватиме В. М. Хопта, але в даному випадку, сільський голова не 
пропонує В. М. Хопту на цю посаду. 

Головуючий повідомив, що згідно чинного законодавства, кандидатуру на 
посаду старости пропонує сільський голова і несе за дії старости 
відповідальність. Після значної кількості проведених консультацій, після 
відмови окремих осіб від посади старости, було прийнято рішення 
запропонувати кандидатуру Г. М. Онуфрак на цю посаду. А зараз люди 
відмовляються від своїх слів. Повідомив також, що депутати прийняли рішення 
повернутись до розгляду даного питання. Зараз буде поставлена на голосування 
пропозиція сільського голови – затвердити на посаді старости сіл Зелена, 
Черник, Максимець Онуфрак Галину Миколаївну.  У випадку неприйняття 
рішення, дане питання буде розглянуте на наступній сесії і буде запропонована 
інша кандидатура. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу та в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 
“За” – 13; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 2; 



 

Не брали участі у голосуванні – 10 

Рішення не прийнято. 
Відомість про результати голосування додаються. 

 

Депутат Я. М. Косюк запропонував на посаду старости сіл Зелена, Черник, 
Максимець кандидатуру Кушнірука Василя. 

Головуючий повідомив, що дане питання буде розглянуте на наступній 
сесії сільської ради, де сільський голова запропонує кандидатуру на посаду 
старости. 

Головуючий оголосив першу сесію Пасічнянської сільської ради закритою. 
 

Прозвучав Гімн України. 
 

 

 

Сільський голова                                                                  Андрій ГУНДА 


