
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Восьма сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

22.09.2021                                Початок о 15:00 год. 

село Пнів 

 

Присутні:  23 депутатів сільської ради, Пасічнянський сільський голова 

А. О. Гунда, заступники сільського голови, старости населених пунктів 

громади, керівники підприємств, установ, організацій. 

 

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

голова.  

 

Головуючий оголосив сесію відкритою. 

Прозвучав Гімн України. 

Молитва 

Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним четвертої сесії 

сільської ради: 

1.  Про звернення сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

2.  Про утворення Зеленського старостинського округу 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

3.  Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

старостам Пасічнянської сільської територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 

4.  Про згоду на прийняття у власність сільської територіальної громади 

нерухомого майна з державної власності 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник сільського голови 

5.  Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету 

територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 

6.  Про внесення змін до цільових програм 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 

7.  Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

 



 

8.  Про надання Управлінню освіти, культури, молоді та спорту дозволу на 

укладення договору оренди нежитлових приміщень 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

9.  Про намір передачі в оренду приміщень 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

10.  Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №12-1/2020 

«Про утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту, як 

юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

11.  Про внесення змін до Статуту КП «Пасічнянський некомерційний центр 

первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Накладюк Т. В. – заступник директора КП «Пасічнянський 

НЦПМД» 

12.  Про затвердження Положення про проведення громадських слухань на 

території Пасічнянської сільської територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 

13.  Про затвердження нової редакції Статутів закладів дошкільної освіти 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

14.  Про схвалення прогнозу бюджету Пасічнянської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів Пасічнянської 

сільської ради 

15.  Про надання частини адміністративного приміщення Пнівської сільської 

ради в оперативне управління Управлінню освіти, культури, молоді та 

спорту 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

16.  Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів Пасічнянської 

сільської ради 

17.  Розгляд земельних питань (перелік земельних питань додається до 

протоколу) 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – начальник відділу земельних відносин, екології, 

комунальної власності, архітектури та містобудування Пасічнянської 

сільської ради 

18.  Різне 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного за 

основу 

Голосування за прийняття порядку денного за основу: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 



 

 (Порядок денний прийнято за основу) 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного в цілому. 

Голосування за прийняття порядку денного в цілому: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

 (Порядок денний прийнято в цілому) 

Пропонується такий регламент роботи на сьогоднішньому пленарному 

засіданні: 

1) доповіді - до 10 хвилин; 

2) запитання та відповіді по доповіді - до 5 хвилин; 

3) обговорення доповіді - до 10 хвилин; 

4) виступи в обговоренні - до 3 хвилин. 

Пропонується провести сесію без перерви. 

 

Перед розглядом питань порядку денного сесії відводиться час до 15 

хвилин для оголошення депутатських запитів та заяв. 

Депутат Букатюк Т. І.  озвучив звернення щодо сплати ПДФО 

структурними підрозділами ПАТ «Укрнафта» та передачі приміщень у 

власність територіальної громади від ПАТ «Укрнафта». 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про звернення сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

звернення 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 



 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

2. Про утворення Зеленського старостинського округу 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

утворення Зеленського старостинського округу» 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

3. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

старостам Пасічнянської сільської територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 

Пасічнянської сільської територіальної громади» та надав роз’яснення з даного 

питання. 

Депутат Лавринович О. М. запитала чому заступникам сільського голови 

присвоєно 9 ранг посадових осіб місцевого самоврядування, а не 11 ранг? 



 

Доповідач відповів, що таке рішення було прийняте сільською радою 

минулого скликання. Ранги, які відповідають посадам першої та другої 

категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам 

районних, районних у містах рад, старостам присвоюються рішенням 

відповідної ради в межах відповідної категорії посад. 

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються 

відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, 

районної, районної у місті ради. 

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної 

кваліфікації, результатів роботи. 

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в 

органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу 

посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги 

присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які 

призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування 

або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, 

надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до 

цих рангів. 

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно 

відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки. 

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого 

самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах 

відповідної категорії посад. 

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого 

самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної 

категорії посад. 

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена 

присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду. 

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на 

посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого 

самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг. 

Відомості про присвоєння, зміну чи позбавлення посадової особи 

місцевого самоврядування відповідного рангу вносяться до реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в порядку, затвердженому Пенсійним фондом України 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері соціального захисту населення. На 

вимогу посадової особи місцевого самоврядування в його трудовій книжці 

робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 



 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

4. Про згоду на прийняття у власність сільської територіальної 

громади нерухомого майна з державної власності 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник сільського голови 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

згоду на прийняття у власність сільської територіальної громади нерухомого 

майна з державної власності» 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 



 

 

5. Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з 

бюджету територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету 

територіальної громади» та надав роз’яснення з даного питання.  

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Доповідач пояснив, що в програмі здійснення землеустрою на території 

Пасічнянської сільської територіальної громади необхідно уточнити суми. Це 

пов’язано з тим, що коли складався проект Програми, не було враховано 

виготовлення детальних планів території по окремих землевпорядних 

документах. Запропонував викласти Заходи з виконання Прогами здійснення 

землеустрою на території населених пунктів Пасічнянської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки в наступній редакції: 

1. 1 Розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності площею 5,9886 га, в с. Пнів, вул. Промислова, 

2, кадастровий номер земельної ділянки 2624085601:01:007:0034, 

відведеної для обслуговування виробничої бази ПАТ «Укрнафта» на 

три окремі земельні ділянки 

7.5 

2.  Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та детального планування земельної ділянки орієнтовною 

площею 2 га., в межах населеного пункту с. Пнів по вул. УСС, 190, 

що є комунальною власністю Пасічнянської сільської територіальної 

громади, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

41 

3.  Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та детального планування земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,9944 га, в межах населеного пункту с. Пнів по вул. 

Замковій, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської 

територіальної громади, для будівництва Центру інтерпретації 

спадщини Фортеці Пнів та розвитку прилеглої території 

42 

4.  Коригування Проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для реконструкції закладу дошкільної освіти (дитячого 

5 



 

садочка) в с. Пнів 

5.  Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

детального планування земельної ділянки в с. Пасічна для 

будівництва лікарської амбулаторії 

23 

6.  Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

детального планування земельної ділянки в смт. Битків для 

будівництва лікарської амбулаторії 

11 

Всього 129,5 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Пропозицію підтримано. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

6. Про внесення змін до цільових програм, які фінансуватимуться з 

бюджету територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до цільових програм, які фінансуватимуться з бюджету 

територіальної громади» 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

7. Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального 

розвитку» 

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

вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати 

Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»» 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

8. Про надання Управлінню освіти, культури, молоді та спорту 

дозволу на укладення договору оренди нежитлових приміщень 

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

надання Управлінню освіти, культури, молоді та спорту дозволу на укладення 



 

договору оренди нежитлових приміщень» та надав роз’яснення з даного 

питання. 

Депутат Хопта В. М. задав питання, чи варто надавати приватникам в 

оренду приміщення котелень і платити їм за кожну гігакалорію тепла? 

Сільський голова Гунда А. О. відповів, що основне питання в даному 

випадку - це придбання котлів на твердому паливі. Якщо ми придбаємо такі 

котли, а це орієнтовно 1 млн. 200 тис. грн., за кошти бюджету громади, то в 

наступному опалювальному сезоні будемо самостійно опалювати дані школи. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Депутат Зварич Я. Я. запропонував уточнити терміни оренди, а саме: 

частини приміщень загальноосвітніх закладів для розміщення кухні надати в 

оренду на термін 3 роки, а приміщення котелень надати в оренду на термін до 

завершення опалювального сезону 2021-2022 років. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Пропозицію підтримано. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

9. Про намір передачі в оренду приміщень 

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

намір передачі в оренду приміщень» 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” – 18; 

"Проти" – 2; 

"Утримались" – 3; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 18; 

"Проти" – 2; 

"Утримались" – 3; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

10. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №12-

1/2020 «Про утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту, як 

юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Співдоповідач: Кричовська О. Б. – начальник відділу освіти Управління 

освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №12-1/2020 «Про 

утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту, 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” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

11. Про внесення змін до Статуту КП «Пасічнянський некомерційний 

центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Накладюк Т. В. – заступник директора КП «Пасічнянський 

НЦПМД» 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до Статуту КП «Пасічнянський некомерційний центр первинної 

медичної допомоги» 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 



 

12. Про затвердження Положення про проведення громадських 

слухань на території Пасічнянської сільської територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження Положення про проведення громадських слухань на території 

Пасічнянської сільської територіальної громади» та надав роз’яснення з даного 

питання. 

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Сільський голова Гунда А. О. запропонував у статтях 10 та 11 Положення 

про порядок проведення громадських слухань на території Пасічнянської 

сільської територіальної громади встановити термін не 5 (п’ять) робочих днів, а 

10 (десять) робочих днів для прийняття розпорядження сільського голови про 

проведення громадських слухань. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Пропозицію підтримано. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

13. Про затвердження нової редакції Статутів закладів дошкільної 

освіти 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Співдоповідач: Кричовська О. Б. – начальник відділу освіти Управління 

освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 



 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження нової редакції Статутів закладів дошкільної освіти» 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" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 4. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

14. Про схвалення прогнозу бюджету Пасічнянської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

схвалення прогнозу бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади 

на 2022-2024 роки» 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 – 0; 

Відсутні – 6. 

 (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 – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

15. Про надання частини адміністративного приміщення Пнівської 

сільської ради в оперативне управління Управлінню освіти, культури, 

молоді та спорту 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

надання частини адміністративного приміщення Пнівської сільської ради в 

оперативне управління Управлінню освіти, культури, молоді та спорту» 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” – 20; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (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” – 20; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

16. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-

2/2020 «Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 

2021 рік» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 



 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про 

бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік»» 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” – 20; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (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” – 20; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

17. Розгляд земельних питань 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 

 

Про вилучення земельних ділянок з користування громадян та 

відведення їх до земель запасу сільської ради (питання № 1-23): 

- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, орієнтованою площею 0,1590га, для ведення 

особистого селянського господарства Мельник Я.М.  

- в с. Пнів, вул. С. Галечко, орієнтованою площею 0,0666га, для ведення 

особистого селянського господарства Сенатович А.М.  

- в с. Пнів, вул. С. Галечко, орієнтованою площею 0,0723га, для ведення 

особистого селянського господарства Сенатович А.М.  

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, орієнтованою площею 0,08га, для ведення 

особистого селянського господарства Долинський М.В.  

- в с. Пнів, вул. Шевченка, орієнтованою площею 0,1043га, для ведення 

особистого селянського господарства Олійник О.В.  



 

- в с. Пнів, ур. Джаврянка, орієнтованою площею 0,3395га, для ведення 

особистого селянського господарства Букатюк Т.В.  

- в с. Пнів, ур. Джаврянка, орієнтованою площею 0,6075га, для ведення 

особистого селянського господарства Букатюк Т.В.  

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, орієнтованою площею 0,25га, для ведення 

особистого селянського господарства Косюк Г.В.  

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, орієнтованою площею 0,0582га, для 

ведення особистого селянського господарства Томин С.В.  

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, орієнтованою площею 0,1527га, для 

ведення особистого селянського господарства Томин С.В.  

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, орієнтованою площею 0,0265га, для 

ведення особистого селянського господарства Паньків Л.Д.  

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, орієнтованою площею 0,0793га, для 

ведення особистого селянського господарства Паньків Л.Д.  

- в с. Пнів, вул. Лани, орієнтованою площею 0,0852га, для ведення 

особистого селянського господарства Пікуляк І.В.  

- в с. Пнів, вул. Карпатська, орієнтованою площею 0,08га, для ведення 

особистого селянського господарства Лавріщук Р.М.  

- в с. Пасічна вул. С. Галечко, площею 0,05 га для ведення особистого 

селянського господарства Типусяк Я. О. 

- в с. Пасічна вул. Милого, площею 0,1150 га для ведення особистого 

селянського господарства Хімич М. Д.. 

- Грицюк Микола Миколайович 0,0381 га вул..С.Галечко, для ведення 

особистого селянського господарства. 

- Корчук Ганна Іванівна 0,1386 га с.Зелена присілок Фентираль, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Кузюк Петро Миколайович 0,5000 га с.Черник присілок Черник-Центр, 

для ведення особистого селянського господарства. 

- в смт. Битків, урочище «Ровінь», площею 0,1545 га, для ведення 

особистого селянського господарства Гавриш Г.І. 

- в смт. Битків, урочище «Клива-Верхи», площею 0,0326 га, для ведення 

особистого селянського господарства Сенатович В.В. 

- в смт. Битків, урочище «Чертіж», площею 0,1706 га, для ведення 

особистого селянського господарства Букатюк Ю.М. 

- в смт. Битків, урочище «Клива» біля школи, площею 0,0150 га, для 

ведення особистого селянського господарства Ломпаса М.І. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 



 

Про надання дозволу на розробку детального плану території забудови 

земельних ділянок (питання №25-29): 

- в с. Пнів, вул. Карпатська, орієнтованою площею 0,08га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Паньків 

А.В.  

- Остап’юк Петро Васильович 0,1307 га с. Постоята,вул..Постоята, для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

- Цілик Валентина Миколаївна 0,05 га в с. Пасічна вул. С. Галечко, для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

- Милованов Сергій Анатолійович 0,1177 га в с. Пасічна вул. Франка, для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

- Серебрякова Оксана Володимирівна 0,1800га в с. Максимець,присілок 

Максимець-Бистриця, для будівництва, обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану території забудови 

земельних ділянок (питання №24): 

в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, зміна цільового призначення, для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу Космірак В.Р. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу та в цілому.  

(Рішення не прийнято.). 

Відомість про результати голосування додається. 

 

Про затвердження детальних планів території окремих земельних 

ділянок (питання №30-39): 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Косюк 

Н.Л. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1199га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Григораш 

Л.М. 



 

- в с. Білозорина, ур. Долини, площею 0,2284га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дирда 

Н.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Я. Мудрого, площею 0,2398га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Цюрак 

В.Ю. 

- Глиста Василь Васильович орієнтовною площею 0,1374 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд с.Потоята,вул.Постоята 

- Ткачук Любов Миколаївна орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд с.Пасічна вул..Милого 

- Лесюк Василь Васильович орієнтовною площею 0,1341 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд  с.Пасічна,вул.І.Франка 

- Косюк Василь Дмитрович орієнтовною площею 0,1623 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд  с.Пасічна вул.С.Галечко 

- Цимбалюк Марія Миколаївна орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд  с.Пасічна вул.С.Галечко 

- Пристай Лілія Іванівна орієнтовною площею 0,8407 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд в 

с.Зелена ,присілок Лазок. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність (питання №40-87): 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Косюк 

Н.Л. 

- в с. Пнів, вул. С. Галечко, площею 0,0666га, для ведення особистого 

селянського господарства Сенатович В.М. 

- в с. Пнів, вул. С. Галечко, площею 0,0723га, для ведення особистого 

селянського господарства Сенатович В. М. 



 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1595га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Безерко 

С.Р. 

- в с. Пнів, вул. Шевченка, площею 0,1043га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків Р.В. 

- в с. Пнів, ур. Джаврянка, площею 0,6075га, для ведення особистого 

селянського господарства Букатюк А.Т. 

- в с. Пнів, ур. Джаврянка, площею 0,3395га, для ведення особистого 

селянського господарства Томашик М.Т. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Гунда 

Ю.О. (учасник АТО). 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,0582га, для ведення особистого 

селянського господарства Романів С.І. 

- в с. Білозорина, ур. Парцелі, площею 0,1527га, для ведення особистого 

селянського господарства Романів С.І. 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,1793га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин С.В. 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,5037га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин С.В. 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,1034га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин С.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Я. Мудрого, площею 0,2398га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Цюрак 

В.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,3365га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,5269га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0673га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1472га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1308га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин І.В. 

- в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,3728га, для ведення особистого 

селянського господарства Стельмах Л.Б. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0265га, для ведення особистого 

селянського господарства Андрусяк О.Я. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0793га, для ведення особистого 

селянського господарства Андрусяк О.Я. 

- в с. Пнів, вул. Лани, площею 0,0852га, для ведення особистого 

селянського господарства Михайлюк Х.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0811га, для ведення особистого 

селянського господарства Юрчило В.М. 



 

- в с. Пнів, урочище За Пожарною, площею 0.2489 га для ведення 

особистого селянського господарства Питлюк Іван Васильович 

- Зеленчук Богдан Богданович орієнтовною площею 0,7573 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Черник, ур. Зелениця Верхня ур. 

Комарника 

- Яремчук Наталії Степанівні орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Максимець, присілок Максимець 

Бистриця 

- Косюк Степан Олексійович орієнтовною площею 0,1493 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Зелена присілок Борсучна 

- Калинюк Ганна Дмитрівна орієнтовною площею 0,1429 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Максимець, присілок Максимець Звір. 

- Лопатчук Григорій Іванович орієнтовною площею 0,2613 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Максимець, присілок Максимець Звір. 

- Косюк Степан Олексійович орієнтовною площею 0,0842 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд с. Зелена,присілок Борсучна 

- Савчук Дмитро Дмитрович орієнтовною площею 0,1199 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд с. 

Зелена, присілок Фентираль 

- Савчук Світлана Петрівна орієнтовною площею 0,6822 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Черник, присілок Черник-центр 

- Градюк Марія Михайлівна орієнтовною площею 0,0381 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна,вул. С.Галечко. 

- Сав’юк Петро Олексійович орієнтовною площею 0,1658 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна, вул. С. Галечко,318 га 

- Сав’юк Петро Олексійович орієнтовною площею 0,0686 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна, вул. С. Галечко,318 га 

- Типусяк Ганни Дмитрівни орієнтовною площею 0,3296 га  для ведення 

особистого селянського господарства  с. Пасічна, вул. С. Галечко 

- Типусяк Ганни Дмитрівни орієнтовною площею  0,1305 га  для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна, вул. С. Галечко 

- Луцяк Ганни Ярославівна орієнтовною площею 0,0632 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна вул. С. Галечко 

- Накладюк Михайло Дмитрович орієнтовною площею 0,0594га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Пасічна, вул. Довбуша  

- Медведчук Наталія Василівна орієнтовною площею 0,0632 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна вул. С.Галечко 

- Медведчук Наталія Василівна орієнтовною площею 0,0586 га для ведення 

особистого селянського господарства с. Пасічна вул. С.Галечко 

- Милованов Сергій Анатолійович орієнтовною площею 0,1177 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд в с. Пасічна, вул. Франка 



 

- Цілик  Валентина Миколаївна орієнтовною площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд с. Пасічна, вул. С.Галечко 

- Осташук Галина Богданівна орієнтовною площею 0,0686 га для ведення 

особистого селянського в с. Черник, присілок Зелениця Верхня 

- Смеречук Микола Васильович орієнтовною площею 0,1900 га ведення 

особистого селянського господарства с. Зелена,присілок Хрипелів 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,0075 га, для ведення особистого 

селянського господарства Велкому В.М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,0251 га, для ведення особистого 

селянського господарства Велкому В.М. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та надання земельних ділянок у власність (питання №88-106): 
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 85, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дубіщак 

М.П. 

- в с. Пнів, вул. Річки, 18, площею 0,1528га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Головчук 

В.Б. 

- в с. Пнів, вул. Франка, 62, площею 0,0967га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Гавриленко Г.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 144, площею 0,1663га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ліпансен 

В.О. 

- в с. Пнів, вул. Мойсейовича, 4, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Пуканюк 

М.М. 

- в с. Пнів, вул. Франка, 31, площею 0,1901га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак 

Д.І. 



 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 272 а, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Томин 

І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 111, площею 0,2226га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Козак 

М.В. 

- в с. Пнів, вул. Долішнянка, 47а, площею 0,1860га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кізів С.Б. 

- в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,6126га, для ведення особистого 

селянського господарства Грицик І.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 105, площею 0,1319га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дисько 

Г.Ф. 

- в с. Білозорина, вул. Плоснина, 23 б, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Романів 

С.І. 

- Дзебчук Юрій Юрійович 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд с. Максимець, присілок 

Максимець Звір 

- Дуленчук Володимир Петрович 0,0701 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд с. 

Зелена, присілок Борсучна 

- Дронів Любомир Дмитрович  0,1652 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд с. 

Зелена, присілок Хрипелів 

- Горбей Олександр Миколайович 0,0931 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд с. 

Пасічна, вул. Франка, 123 

- Кірнаджук Любов Василівна  0,1086 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд  с. 

Букове, вул. Бухтівець 

- в смт. Битків вул. Михайлюка, 208. площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Максим'юку М.В. 

- в смт. Битків вул. Михайлюка, 184. площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Рудейчуку І.В. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  



 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про виключення питань з порядку денного 

Доповідач повідомив, що були виявлені обставини, через котрі питання № 

107 не може розглядатися. Це пов’язано з тим, Максим’юк Г. В. вже 

використала право безоплатної приватизації за вказаним цільовим 

призначенням. Рекомендує виключити питання № 107 з порядку денного. 

 Головуючий поставив на голосування про виключення з порядку денного 

питання №107. 

Голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 

Рішення з даного питання не приймалось. 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок у власність (питання №108-123, 125-

138): 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1026га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Долинський А.В. (учасник АТО). 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0999га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Будзак 

О.М. (учасник АТО). 

- в с. Пнів, вул. Шевченка, площею 0,1561га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Бабух 

М.І. 

- в с. Пнів, вул. Стефаника, площею 0,0915га, для ведення особистого 

селянського господарства Зварич О.І. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1708га, для ведення особистого 

селянського господарства Зварич О.І. 

- в с. Пнів, ур. Луги, площею 0,2177га, для ведення особистого селянського 

господарства Зварич О.І. 

- в с. Пнів, вул. Кармелюка, площею 0,2000га, для ведення особистого 

селянського господарства Зварич О.І. 

- в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,2250га, для ведення особистого 

селянського господарства Ікавець В.М. 

- в с. Пнів, вул. Шевченка, площею 0,0564га, для ведення особистого 

селянського господарства Буній Т.Л. 



 

- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,0772га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андрусяк 

А.М. 

- в с. Пнів, ур. Під замком, площею 0,0925га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків А.М. 

- в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,0685га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків А.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1596га, для ведення особистого 

селянського господарства Волянський В.В. 

- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,07га, для ведення особистого 

селянського господарства Гаєвська О.М. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1004га, для ведення особистого 

селянського господарства Лавра Г.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1532га, для ведення особистого 

селянського господарства Волянська Г.І. 

- Рябой Микола Олексійович 0,3637 га для ведення особистого селянського 

господарства с. Зелена, присілок Хрипелів 

- Рябой Микола Олексійович 0,0751 га для ведення особистого селянського 

господарства с. Зелена,присілок Хрипелів 

- Дуленчук Володимир Петрович 0,3604га  для ведення особистого 

селянського господарства с. Зелена, присілок Борсучна 

- Дзебчук Юрій Юрійович 0,0576 га для ведення особистого селянського 

господарства с. Максимець, присілок Максимець Звір 

- Кузюк Богдана Василівна 0,6955 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Максимець, присілок Максимець Бистриця 

- Кузюк Богдана Василівна 0,2725 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Максимець, присілок Максимець Бистриця 

- Клюшта Василь Васильович 1,2349 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Максимець, присілок Максимець Бистриця 

- Бойкович Оксана Іванівна 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд с. Пасічна, вул. Милого 

- Гуш Володимир Дмитрович 0,1624 га для ведення особистого 

селянського господарства с. Пасічна, вул. Милого 

- Глисти Василя Васильовича 0,0685 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Постоята, вул. Постоята. 

- Байдюк Наталія Миколаївна 0,0801 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Пасічна 

- Сидорук Олег Васильович 0,0495 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Букове, вул. Бухтівець 

- Сидорук Олег Васильович 0,0190 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Букове, вул. Бухтівець 

- Сенюк Іван Михайлович 0,4152 г для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Зелена присілок Борсучна. 

 



 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки у власність в с. Пнів, ур. Парцеля, 

площею 1,00га, для ведення особистого селянського господарства 

Головченку Денису Юрійовичу (питання №124): 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу та в цілому.  

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 0; 

"Проти" – 3; 

"Утримались" – 13; 

Не брали участі у голосуванні – 4; 

Відсутні – 7. 

Рішення не прийнято. 

Відомість про результати голосування додається. 

 

Доповідач повідомив, що після цього голосування, коли питання не 

набрало достатньої кількості голосів для прийняття рішення, депутатам 

потрібно вирішити долю заяви Головченка Д. Ю. Або знову розглядати на 

наступній сесії сільської ради, або відмовити у задоволенні заяви. Постійна 

комісія сільської ради з питань земельних відносин, екології, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток та благоустрою рекомендувала відмовити Головченку Д. Ю. у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

наданні земельної ділянки у власність в с. Пнів, ур. Парцеля, площею 1,00га, 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення про 

відмову Головченку Денису Юрійовичу у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та наданні земельної ділянки у власність в 

с. Пнів, ур. Парцеля, площею 1,00га, для ведення особистого селянського 

господарства. за основу та в цілому.  

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 18; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 



 

Не брали участі у голосуванні – 2; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється 

(питання №139): 

в смт. Битків, вул. Шевченка, урочище «Границя» земельна ділянка 

площею 0,2960 га зміна цільового призначення, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Андрусяк О.О. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок в оренду (питання №140): 

ТзДВ «Надвірнянський кар’єр -Карпати» площею 2,7800га передати  в 

оренду для розміщення  та експлуатації основних підсобних та допоміжних  

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої 

промисловості. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження акту земельної комісії та надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою (технічної документації) на земельну 

ділянку (питання №141-144): 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,2817га, для ведення особистого 

селянського господарства Савчук Г.О. 



 

- в с. Пнів, ур. Джаврянка, площею 0,3395га, для ведення особистого 

селянського господарства Томашик М.Т. 

- в смт. Битків, ур. «Помірок», площею 0,0696 га, для ведення особистого 

селянського господарства Гунді В.В. без підпису суміжного землекористувача 

Коржа Р.В. 

- в смт. Битків, ур. «Ровінь», площею 0,1120га, для ведення особистого 

селянського господарства Ягнич С.В. без підпису суміжного землекористувача 

Бойчук Г.І. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

продаж земельних ділянок (питання №145-147): 

- в с. Пнів, вул. УСС, 86 б, площею 0,009га, для обслуговування 

приміщення магазину Савуляк С. М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, 86 а, площею 0,0193га, для обслуговування 

приміщення магазину Гайдук М. М. 

- Абрамюк Уляна Ярославівна 0,0595 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Пасічна вул. С. Галечко 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий повідомив, що дане питання обговорювалось на засідання 

постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, податків та інвестицій та з питань земельних відносин, 

екології, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток та благоустрою. Обидві комісії погодили ціну 

продажу вказаних ділянок у розмірі 70% від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок.  

 



 

Головуючий поставив на голосування пропозицію постійної комісії 

сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

податків та інвестицій та з питань земельних відносин, екології, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток та благоустрою: 

- Продати Савуляк С. М. у власність земельну ділянку комунальної 

власності загальною площею 0,009 га в с. Пнів, вул. УСС, 86 б для 

обслуговування магазину за ціною, яка становить 70% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, без ПДВ. 
- Продати Гайдук М. М. у власність земельну ділянку комунальної 

власності загальною площею 0,0193 га в с. Пнів, вул. УСС, 86 а для 

обслуговування магазину за ціною, яка становить 70% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, без ПДВ. 
- Продати Абрам’юк У. Я. у власність земельну ділянку комунальної 

власності загальною площею 0,0595 га в с. Пасічна, вул. С. Галечко для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за ціною, яка становить 70% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, без ПДВ. 
Голосування за пропозицію: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Пропозицію підтримано) 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості про результати голосування додаються. 

 

Про укладення додаткової угоди до діючого договору оренди земельної 

ділянки (питання №148): 

- в смт. Битків, вул. Шевченка,231Б, площею 0,1500 га, для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування для будівництва та обслуговування приміщень культурного центру  

та молодіжного кафе «Розсіч» Букатюку М.В. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 



 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки в оренду (питання №149): 

- в смт. Битків вул. Шевченка, 47Е площею 0,0140 га для будівництва та 

обслуговування приміщення магазину Ломпасу М. П. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 

 

Про розподіл земельних ділянок комунальної власності (питання 

№150-154): 

- Дзебчук Юрій Богданович розподіл земельної ділянки комунальної 

власності площею 4,9259 га за кадастровим номером 2624082100:01:002:0028 в 

с.Зелена, присілок Лазок, пл. 0,6000га  

- Осьодло Наталія Василівна розподіл земельної ділянки комунальної 

власності площею 20,1599 га за кадастровим номером 2624082100:01:001:0001в 

в с.Зелена, присілок Лазок, пл. 0,8000 га 

- Буграк Дмитро Ярославович розподіл земельної ділянки комунальної 

власності площею 1,8000 га за кадастровим номером 2624082100:01:009:0008 в 

в с.Максимець,присілок Максимець-Бистриця (Джурджі), пл. 0,9000 га 

- Буграк Роман Ярославович розподіл земельної ділянки комунальної 

власності площею 1,8000 га за кадастровим номером 2624082100:01:009:0008 в 

с.Максимець, присілок Максимець-Бистриця (Джурджі), пл. 0,9000 га 

- Яремчук Тетяна Михайлівна розподіл земельної ділянки площею 6,4 га 

комунальної власності за кадастровим номером 2624082100:01:009:0006 в 

с.Максимець,присілок Максимець-Бистриця(Джурджі) 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 



 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (землі комунальної власності) (питання №155-158): 

- Зієгман Йосип Йосипович затвердження проекту землеустрою 

кадастровий номер 2624082100:01:009:0015 в с. Максимець,присілок 

Максимець Бистриця, пл. 1,6493 га 

- Байдусь Олександр Володимирович затвердження проекту землеустрою 

кадастровий номер 2624082100:01:009:0014 в с. Максимець,присілок 

Максимець Бистриця, пл. 1,6493 га 

- Новосад Олександр Олександрович затвердження проекту землеустрою 

кадастровий номер 2624082100:01:009:0016 в с. Максимець,присілок 

Максимець Бистриця, пл. 1,6493 га 

- Танчинець Михайло Михайлович затвердження проекту землеустрою 

кадастровий номер 2624082100:01:009:0017 в с. Максимець,присілок 

Максимець Бистриця, пл. 1,6493 га 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за основу 

та в цілому.  

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 0; 

"Проти" – 16; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 2; 

Відсутні – 8. 

Рішення не прийнято. 

Відомість про результати голосування додається. 

 

Доповідач повідомив, що після цього голосування, коли питання не 

набрало достатньої кількості голосів для прийняття рішення, депутатам 

потрібно вирішити долю заяв вищевказаних громадян.  Або знову розглядати 

на наступній сесії сільської ради, або відмовити у задоволенні заяв. Постійна 

комісія сільської ради з питань земельних відносин, екології, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток та благоустрою рекомендувала відмовити вищевказаним громадянам 

у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

земель комунальної власності. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення про 

відмову вищевказаним громадянам у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з земель комунальної власності за основу та в 

цілому.  



 

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про відміну рішення сільської ради№599-8/2021від 08.07.2021р. згідно 

заяви Михайлюк Н. Д. (питання №159): 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення та надав 

роз’яснення з даного питання. 

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 16; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 8. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Різне 

Сільський голова А. О. Гунда поінформував депутатів про ситуацію зі 

сплатою ПДФО структурними підрозділами ПАТ «Укрнафта». 

 

Заступник сільського голови Т. М. Юрчило поінформував депутатів про 

ситуацію, яка склалася з будівництвом дитячого садка в с. Пнів. Відбулося 

коригування земельної ділянки, відведеної під будівництво дитячого садка. 

Проте, громадяни, котрі користувались земельною ділянкою, відведеною під 

будівництво без будь яких правовстановлюючих документів виступили проти 

будівництва та встановили огорожу. Продовження будівництва в даний час 

неможливе. Виникла необхідність вирішення даного конфліктного питання.  

Громадянка Кушнір Орися пояснила, що вона встановила огорожу на 

земельній ділянці, якою користувалася багато років. Син Кушнір Орисі – 

Кушнір Дмитро звернувся з заявою про надання йому дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.10 га в 

с. Мозолівка по вул. Мозолівка (урочище «Кар’єр»). Кушнір Орися та Кушнір 

Дмитро зобов’язуються не чинити перешкод у будівництві дитячого садочка у 

випадку надання земельної ділянки в с. Мозолівка.  

 

Головуючий поставив на голосування за основу та в цілому питання: 

- Надати Кушніру Дмитру Михайловичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у власність 

площею 0,10 га в с. Мозолівка по вул. (урочищі) Мозолівка («Кар’єр») для 



 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 12; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 3; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 11. 

Рішення не прийнято. 

Відомість  про результати голосування додається. 

 

Заступник сільського голови Юрчило Т. М. повідомив, що враховуючи 

результати голосування конфлікт не є вичерпаним. Продовження будівництва є 

утрудненим. Просив депутатів повернутись до залу засідання сесії та 

повернутись до розгляду питання та голосування. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію: 

- Повернутись до розгляду питання про надання Кушніру Дмитру 

Михайловичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її у власність площею 0,10 га в с. Мозолівка по 

вул. (урочищі) Мозолівка («Кар’єр») для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 16; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 11. 

 (Пропозицію підтримано) 

 

Головуючий поставив на голосування за основу та в цілому питання: 

- Надати Кушніру Дмитру Михайловичу дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у власність 

площею 0,10 га в с. Мозолівка по вул. (урочищі) Мозолівка («Кар’єр») для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Голосування за прийняття рішення за основу та в цілому: 

“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 10. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 

 



 

Головуючий оголосив, що питання порядку денного десятої  сесії сільської 

ради восьмого скликання розглянуто, після чого подякував депутатам та всім 

присутнім за участь в роботі сесії та інформував, що наступна сесія відбудеться 

орієнтовно у листопаді 2021 року. На сесії будуть розглянуті питання 

відповідно до плану роботи Пасічнянської сільської ради на 2021 рік. 

 

Головуючий оголосив восьму сесію Пасічнянської сільської ради 

закритою.  

Прозвучав Гімн України. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


