
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

П’ята позачергова сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

19.04.2021                    Початок о 16:00 год. 

село Пнів 

 

 

Присутні:  26 депутат сільської ради, Пасічнянський сільський голова 

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

громади, керівники підприємств, установ, організацій, представники 

політичних партій та громадських організацій, начальник відділу культури 

Надвірнянської міської ради О. Зварчук, заступник керуючого справами, 

начальник відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату районної 

ради В. Андрейчук. 

 

Головував на п’ятій позачерговій сесії А. О. Гунда – Пасічнянський 

сільський голова.  

 

Головуючий оголосив сесію відкритою. 

 

Прозвучав Гімн України. 

Молитва 

 

Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним п’ятої позачергової 

сесії сільської ради: 

1.  Про визнання повноважень депутата Пасічнянської сільської ради. 

2.  Про звернення сільської ради. 

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

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 

рік». 

4. Про прийняття на баланс затрат по об’єкту «Добудова з реконструкцією 

школи на 480 учнівських місць в с. Битків Надвірнянського району Івано-

Франківської області». 

5. Про прийняття на баланс об’єкту «Замок XVI ст. в с. Пнів». 

6. Про внесення змін до рішення Пасічнянської сільської ради  від 12 

березня 2021 року №226-4/2021 «Про надання згоди на проведення 

 



 

експертно-грошової оцінки орендованої земельної ділянки». 

7. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності площею 5,9886 га в с. 

Пнів, вул. Промислова, 2 на дві окремі ділянки орієнтовними площами 

1,5 га та 4,5 га. 

8. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

9. Про внесення змін в рішення сесії Пнівської сільської ради від 

18.08.2016р. № 2-9/16 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

пам’ятки архітектури – Пнівського замку». 

10. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва Центру інтерпретації спадщини Фортеці Пнів. 

11. Про передачу в оперативне управління Надвірнянській районній 

державній лікарні ветеринарної медицини приміщення  площею 15,46 м
2 

за адресою с. Зелена, вул. Хрипелів, буд. 1 для надання послуг населенню 

спеціалістами ветеринарної медицини Зеленської ветеринарної дільниці 

12. Про створення кадрового резерву для зайняття посад і просування по 

службі у Пасічнянській сільській раді та її виконавчих органах та про 

порядок його формування та ведення 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного за 

основу 

Голосування за прийняття порядку денного за основу: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

 (Порядок денний прийнято за основу) 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував друге питання порядку денного 

розділити на три окремі питання, в зв’язку з тим, що там запропоновано три 

різні звернення, які доцільно розглядати окремо. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Пропозицію підтримано. 

 

Сільський голова А. О. Гунда запропонував включити до порядку денного 

ще два питання: 

13. Про внесення змін до Положення про Управління фінансів 



 

14. Про виділення земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Пропозицію підтримано. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного в цілому. 

Голосування за прийняття порядку денного в цілому: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

 (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. 

 

Головуючий повідомив, що згідно регламенту Пасічнянської сільської 

ради на позачергових сесіях не відводиться час для оголошення депутатських 

запитів та звернень, але враховуючи значну кількість таких запитів, вважає за 

доцільне поінформувати депутатів про проведену роботу з виконання 

депутатських запитів та звернень. 

Головуючий проінформував депутатів про проведену роботу щодо 

виконання депутатських запитів та звернень. 

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про визнання повноважень депутатів Пасічнянської сільської ради 

восьмого скликання. 

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

Доповідач повідомила, що у зв’язку з достроковим припиненням 

повноважень депутата сільської ради Андрусяка Василя Васильовича, вважати 

обраними та зареєструвати депутатом Пасічнянської сільської ради VIIІ 

скликання наступну особу: 



 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я. по 

батькові 

Дата та місце 

народження 

Відомості  

1. 

Юрчилюк 

Надія 

Василівна 

16.03.1995 

смт Битків, 

Надвірнянський р-

н, Івано-

Франківська обл. 

Громадянка України, освіта вища, 

безпартійна, НГВУ" 

Надвірнанафтогаз", Кухар, місце 

проживання: смт Битків, 

Надвірнянський р-н, Івано-

Франківська обл., висунута 

політичною партією «За майбутнє» 

 

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; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

2. Про звернення сільської ради. 

Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

звернення сільської ради» та зачитав текст звернення. 

Депутат Вінтоняк В. Й. повідомив, що вказаний текст звернення містить 

багато неточностей та помилок та є неоднозначним. 

Головуючий повідомив, що текст звернення готувала фракція 

«Європейська Солідарність» і апарат сільської ради не втручався в текст 

звернення. 



 

Депутат Вінтоняк В. Й. зазначив, що враховуючи неоднозначність тексту 

звернення, варто проголосувати та підтримати аналогічне звернення Івано-

Франківської обласної ради. 

Сільський голова А. О. Гунда підтримав пропозицію депутата Вінтоняка 

В. Й. 
Секретар сільської ради А. В. Крицький зачитав текст звернення Івано-

Франківської обласної ради від 06.04.2021 року. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував підтримати звернення Івано-Франківської 

обласної ради до Президента України В. Зеленського, Голови Верховної Ради 

України Д. Разумкова, Міністра внутрішніх справ України А. Авакова, Голови 

Служби безпеки України І. Баканова, Генерального прокурора України 

І. Венедіктової, в. о. Директора Державного бюро розслідувань О. Сухачова, 

Центральної виборчої комісії щодо порушень чинного законодавства України 

під час проведення і встановлення результатів проміжних виборів народного 

депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (додається). 

Рішення надіслати Президенту України В. Зеленському, Голові Верховної Ради 

України Д. Разумкову, Міністру внутрішніх справ України А. Авакову, Голові 

Служби безпеки України І. Баканову, Генеральному прокурору України 

І. Венедіктовій, в. о. Директора Державного бюро розслідувань О. Сухачову, 

Центральній виборчій комісії.Головуючий запропонував прийняти рішення в 

цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 4; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

 

3. Про звернення сільської ради. 

Доповідач: А. О. Гунда – 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” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Депутат Букатюк Т. В.. запропонував перше речення другого абзацу 

викласти наступній редакції: «3 серпня 2020 року було знову скликано нараду.» 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Пропозицію підтримано. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

4. Про звернення сільської ради. 

Доповідач: А. О. Гунда – 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” – 26; 



 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 26; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

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

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Л. І. Калинок – т.в.о. начальника Управління фінансів 

 

Доповідач ознайомила 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 надала 

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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

6. Про прийняття на баланс затрат по об’єкту «Добудова з 

реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків 

Надвірнянського району Івано-Франківської області» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

прийняття на баланс затрат по об’єкту «Добудова з реконструкцією школи на 

480 учнівських місць в с. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської 

області»» 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував доповнити пункт 1 проекту рішення 

словами: «без жодних боргових зобов’язань.» 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Головуючий запропонував перейти до голосування за рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 27; 

"Проти" – 0; 



 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення  прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додається. 

 

7. Про прийняття на баланс об’єкту «Замок XVI ст. в с. Пнів» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

прийняття на баланс об’єкту «Замок XVI ст. в с. Пнів»» та надав роз’яснення з 

даного питання. 

Головуючий надав слово колишньому начальнику відділу культури 

Надвірнянської РДА О. М. Зварчуку. 

Зварчук О. М. повідомив, що об’єкт «Замок XVI ст. в с. Пнів» є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Надвірнянського району в 

особі Надвірнянської районної ради та переданий в оперативне управління 

відділу культури Надвірнянської РДА, який перебуває зараз у стадії ліквідації. 

На вказаний об’єкт виготовлено технічний паспорт та свідоцтво про право 

власності. У 2017 році на підставі рішення Пнівської сільської ради 

виготовлено проект землеустрою на земельну ділянку. Документацію на 

земельну ділянку станом на даний час не завершено. Проведено експертну 

оцінку об’єкту, яка становить 2,5 млн. грн. з ПДВ. Запропонував попередньо 

надісланий лист від 11.12.2020 р. №156 залишити без розгляду. 

Головуючий надав слово представнику Надвірнянської районної ради В. 

Ю. Андрейчуку. 

Андрейчук В. Ю. повідомив, що власником об’єкту «Замок XVI ст. в с. 

Пнів» є Надвірнянська районна рада. І тільки вона вправі приймати рішення 

про передачу,  чи іншим шляхом розпоряджатися майном. Яке буде рішення 

районної ради зараз прогнозувати не можна, адже все буде залежати від 

голосування депутатів районної ради. Також просив лист від 11.12.2020 р. 

№156 залишити без розгляду і не приймати ніяких рішень. 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження до рішення. 

Депутат Крицький А. В. запропонував пункт 2 проекту рішення викласти 

в наступній редакції: «2. Звернутись до  Надвірнянської  районної ради з 

пропозицією передати об’єкт «Замок XVI ст. в с. Пнів» у власність 

Пасічнянської сільської територіальної громади в особі Пасічнянської сільської 

ради.» 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 7; 



 

Відсутні – 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував доповнити проект рішення пунктом 

3 наступного змісту: «3. Рекомендувати депутатам Пасічнянської сільської ради 

прибути на сесію Надвірнянської районної ради під час розгляду питання про 

передачу об’єкту «Замок XVI ст. в с. Пнів».», а також поставити контроль за 

виконанням рішення особисто на сільського голову А. О. Гунду та заступника 

сільського голови Т. М. Юрчила, як депутата районної ради. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 6; 

Відсутні – 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Головуючий запропонував перейти до голосування за рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 25; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1. 

Рішення  прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додається. 

 

8. Про внесення змін до рішення Пасічнянської сільської ради  від 12 

березня 2021 року №226-4/2021 «Про надання згоди на проведення 

експертно-грошової оцінки орендованої земельної ділянки» 

Доповідач: Максим’юк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради. 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до рішення Пасічнянської сільської ради  від 12 березня 2021 

року №226-4/2021 «Про надання згоди на проведення експертно-грошової 

оцінки орендованої земельної ділянки»»  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 – 1; 

(депутат Гринішак М. Я. заявила про можливий конфлікт інтересів) 

Відсутні – 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 – 1; 

(депутат Гринішак М. Я. заявила про можливий конфлікт інтересів) 

Відсутні – 2. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

9. Про виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 

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

Промислова, 2 на дві окремі ділянки орієнтовними площами 1,5 га та 4,5 га 

Доповідач: Максим’юк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради. 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності площею 5,9886 га в с. Пнів, вул. Промислова, 2 

на дві окремі ділянки орієнтовними площами 1,5426 га та 4,4460»  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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

10. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

Доповідач: Максим’юк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради. 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування»  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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 



 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

11. Про внесення змін в рішення Пнівської сільської ради від 18.08.2016 р. 

№ 2-9/16 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування пам’ятки архітектури – 

Пнівського замку» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін в рішення Пнівської сільської ради від 18.08.2016 р. № 2-9/16 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування пам’ятки архітектури – Пнівського 

замку»  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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

12. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва Центру інтерпретації спадщини Фортеці Пнів 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



 

будівництва Центру інтерпретації спадщини Фортеці Пнів»  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" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 2. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

13. Про надання частини адміністративного приміщення  в селі Зелена в 

оперативне управління Надвірнянській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

надання частини адміністративного приміщення  в селі Зелена в оперативне 

управління Надвірнянській районній державній лікарні ветеринарної 

медицини»  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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

14. Про створення кадрового резерву для зайняття посад і просування по 

службі у Пасічнянській сільській раді та її виконавчих органах та про 

порядок його формування та ведення 

Доповідач: Ганиш О. І. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

створення кадрового резерву для зайняття посад і просування по службі у 

Пасічнянській сільській раді та її виконавчих органах та про порядок його 

формування та ведення»  та надала 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 



 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

15. Про внесення змін до Положення про Управління фінансів 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар сільської ради 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до положення про управління фінансів»  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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

16. Про виділення земельної ділянки та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

Доповідач: Гунда А. О. – сільський голова 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

виділення земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки»  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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 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” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

Головуючий повідомив, що згідно регламенту Пасічнянської сільської 

ради на позачергових сесіях не відводиться час для оголошення депутатських 

запитів та звернень, але враховуючи те, що депутати підготували запити та 

звернення, варто розглянути запити та звернення. 

Головуючий оголосив: 

- запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо відновлення підпірної стінки та 

бруківки біля символічного меморіального комплексу в смт. Битків; 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

- запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо ремонту моста через ріку Бистриця 

Надвірнянська на автомобільній дорозі Битків-Білозорина; 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

- запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо покращення електропостачання 

населення в смт. Битків від ЗТП №495; 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

- запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо встановлення літнього майданчика 

в смт. Битків; 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

- запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо берегоукріплення в урочищі «Під 

Лисаком».  

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

Головуючий запропонував прийняти рішення сільської ради, згідно якого: 



 

1. Підтримати депутатські запити згідно з додатком до рішення. 

2. Депутатські запити надіслати для розгляду за належністю. 

3. Відповіді на запити надати сільській раді та депутатам у місячний термін. 

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

В. Крицького. 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 27; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 0. 

 (Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

Депутат Михайлюк М. М. передала звернення щодо углублення та 

розчищення потічка Постоятка. 

Депутат Хопта В. М. оголосив звернення щодо ініціювання судових 

процесів з метою повернення у власність громади земельної ділянки Науково-

дослідного інституту лісівництва. Документи по вказаному питанні є у старости 

села Зелена. 

Депутат Хопта В. М. оголосив звернення щодо переведення працівників 

швидкої допомоги села Зелена у новозбудоване приміщення лікарської 

амбулаторії. 

Сільський голова А. О. Гунда надав роз’яснення з вказаних питань. 

 

 Головуючий оголосив, що питання порядку денного п’ятої позачергової 

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 в кінці травня – на початку червня 2021 

року. На сесії будуть розглянуті питання відповідно до плану роботи 

Пасічнянської сільської ради на 2021 рік. 

Головуючий оголосив другу сесію Пасічнянської сільської ради закритою.  

 

Прозвучав Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


