
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Сьома позачергова сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

11.06.2021                              Початок о 15:00 год. 

село Пнів 

 

 

Присутні:  15 депутатів 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, представник НГВУ 

«Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» В. М. Мандзюк.  

 

Головував на сьомій позачерговій сесії А. О. Гунда – Пасічнянський 

сільський голова.  

 

Головуючий оголосив сесію відкритою. 

 

Прозвучав Гімн України. 

Молитва 

 

Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним сьомої позачергової 

сесії сільської ради: 

1.  Про надання згоди на прийняття у власність майнового комплексу 

Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова 

2.  Про надання дозволу на укладення договору оренди 

Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова 

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

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного за 

основу 

Голосування за прийняття порядку денного за основу: 

“За” – 15; 

"Проти" – 0; 

 



 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 12. 

 (Порядок денний прийнято за основу) 

Пропозицій до порядку денного не було 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного в цілому. 

Голосування за прийняття порядку денного в цілому: 

“За” – 15; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 12. 

 (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. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про надання згоди на прийняття у власність майнового комплексу 

Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

надання згоди на прийняття у власність майнового комплексу» та надав 

роз’яснення з даного питання. 

Запропонував надати слово представнику ПАТ «Укрнафта» В. М. 

Мандзюку. 

В. М. Мандзюк повідомив, що ПАТ «Укрнафта» розглядає питання 

передачі Пасічнянській громаді у власність майновий комплекс за адресою с. 

Пнів, вул. Промислова, 2. Для цього необхідно прийняти рішення про надання 

згоди на прийняття майнового комплексу у власність. 

Депутат М. М. Михайлюк запитала: чому було подано оголошення про 

продаж вказаного комплексу в газету «Народна воля», коли цей комплекс 

передається пасічнянській громаді? 

В. М. Мандзюк повідомив, що в ПАТ «Укрнафта» така процедура 

передачі. Акціонери хочуть знати, чи вказане майно ліквідне і чи можна його 

продати, не передаючи у власність громаді безоплатно. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 



 

“За” – 14; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 12. 

 (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” – 14; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 12. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

2. Про надання дозволу на укладення договору оренди 

Доповідач: А. О. Гунда – сільський голова 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

надання дозволу на укладення договору оренди»  та надав роз’яснення з даного 

питання. 

Депутат Хопта В. М. повідомив, що не добре брати в оренду цей майновий 

комплекс і вкладати в нього кошти, адже в любий момент власник майна може 

розірвати договір і вкладені кошти не будуть повернуті. 

Депутат Крицький А. В. повідомив, що згідно чинного законодавства, 

договір не може бути розірваний в односторонньому порядку, а після 

розірвання договору орендар має право вимагати від орендодавця 

відшкодування вкладених у ремонт коштів. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 15; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 11. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 



 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 15; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 11. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

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

2/2020 «Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 

2021 рік» 

Доповідач: А. О. Гунда – 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 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” – 16; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 11. 

 (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” – 16; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 11. 



 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

 Головуючий оголосив, що питання порядку денного сьомої 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 липні 2021 року. На сесії будуть 

розглянуті питання відповідно до плану роботи Пасічнянської сільської ради на 

2021 рік. 

Головуючий оголосив сьому позачергову сесію Пасічнянської сільської 

ради закритою.  

 

Прозвучав Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


