УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
Восьма сесія
ПРОТОКОЛ
08.07.2021
село Пасічна

Початок о 14:00 год.

Присутні: 20 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 звіт щодо виконання бюджету Пасічнянської сільської територіальної
громади за перше півріччя 2021 року.
Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів Пасічнянської
сільської ради
2. Про плату за землю та інші місцеві податки і збори на 2022 рік.
Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних
відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування
Пасічнянської сільської ради
3. Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів
Пасічнянської сільської територіальної громади.
Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради
4. Про затвердження Положення про встановлення орендної плати за землю
на території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної
громади.
Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних
відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Пасічнянської сільської ради
Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території
Пасічнянської сільської територіальної громади
Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради
Про затвердження Положення про порядок резервування земельних ділянок
на території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної
громади
Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних
відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування
Пасічнянської сільської ради
Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету
територіальної громади в 2021 році
Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради
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
Про вступ у члени місцевої асоціації органів місцевого самоврядування
«Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття».
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України»
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
Розгляд земельних питань.
Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних
відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування
Пасічнянської сільської ради
Різне.

В зв’язку з відсутністю члена лічильної комісії Кузюк Н. Д. головуючий
запропонував включити до лічильної комісії на час проведення восьмої сесії
сільської ради депутата Гультай І. І.
Голосування за пропозицію:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 9.
(Пропозицію підтримано)
Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного за
основу
Голосування за прийняття порядку денного за основу:
“За” – 18;
"Проти" – 0;

"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 9.
(Порядок денний прийнято за основу)
Постійна комісія сільської ради з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, податків та інвестицій запропонувала включити до порядку
денного наступні питання:
13. Про нагородження Премією Пасічнянської сільської ради найкращих
учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
14. Про внесення змін до цільових програм, які фінансуватимуться з бюджету
територіальної громади
Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради
15. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
16. 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
Голосування за пропозицію постійної комісії:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 9.
(Пропозицію підтримано)
Головуючий запропонував питання «Про нагородження Премією
Пасічнянської сільської ради найкращих учасників зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти» розглянути першим та після розгляду питання вручити
найкращим учасникам ЗНО сертифікати.
Голосування за пропозицію сільського голови:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 9.
(Пропозицію підтримано)

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного в цілому.
Голосування за прийняття порядку денного в цілому:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 1;
Відсутні – 8.
(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.
На сесії було оголошено наступні депутатські запити:
1. Депутатський запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо розгляду заяви
громадянки Загайкевич М. Ю.
Депутати сільської ради підтримали даний запит.
2. Депутатський запит депутата Вінтоняка В. Й. щодо продовження
маршруту шкільного автобуса в урочище Горішняк.
Депутати сільської ради підтримали даний запит.
3. Депутатський запит депутата Сенатовича М. І. щодо покосу трави на
кладовищі с. Пасічна.
Депутати сільської ради підтримали даний запит.
4. Спільний депутатський запит депутатів Букатюка Т. І., Булейка В. М.,
Крицького А. В., Гультай І. І., Вінтоняка В. Й., Михайлюк М. М., Хопти В.
М., Кузюка Я. Б., Гринішак М. Я., Андріїва Я. Б. щодо включення до
порядку денного сесії питання «Про положення про порядок проведення
громадських слухань на території Пасічнянської територіальної громади»
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” – 20;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;

Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.)
Депутат Сенатович М. І. озвучив звернення щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху на автодорозі Надвірна-Бистриця;
Депутат Букатюк Т. І.
озвучив звернення щодо включення до
Положення про Стипендії Пасічнянської сільської ради стипендій
малозабезпеченим дітям та дітям-сиротам, які мають високі бали у навчанні;
Депутат Букатюк Т. І.
озвучив звернення щодо відновлення
комунальних доріг, які зруйновані важким транспортом ПАТ «Укрнафта» та
можливості встановлення обмежувачів на комунальних дорогах для важкого
транспорту ПАТ «Укрнафта»;
Депутат Вінтоняк В. Й. озвучив звернення щодо можливої заборгованості
перед підприємцем Турівим В. Ф.;
Депутат Вінтоняк В. Й. озвучив звернення щодо надання інформації про
фінансування КП «Лісовик» та фінансування видатків на заробітну плату
працівників сільської ради;
Депутат Хопта В. М. озвучив ряд запитань до сільського голови та
секретаря сільської ради, на які отримав обґрунтовані відповіді.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про нагородження Премією Пасічнянської сільської ради
найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
нагородження Премією Пасічнянської сільської ради найкращих учасників
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої 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” – 20;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(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" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.
2. Про звіт щодо виконання бюджету Пасічнянської сільської
територіальної громади за перше півріччя 2021 року
Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів
Пасічнянської сільської ради
Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
звіт щодо виконання бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади
за перше півріччя 2021 року» 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” – 20;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(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" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
Рішення прийнято.

Рішення та відомість про результати голосування додаються.
3. Про плату за землю та інші місцеві податки і збори на 2022 рік
Доповідач: Максимюк 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
плату за землю та інші місцеві податки і збори на 2022 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” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
(Рішення прийнято за основу.).
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та
зауваження.
Змін та пропозицій не було.
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому:
“За” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.
4. Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів
Пасічнянської сільської територіальної громади
Доповідач: Крицький А. В.– секретар сільської ради
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території населених пунктів Пасічнянської
сільської 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” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
(Рішення прийнято за основу.).
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та
зауваження.
Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував включити до Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади наступний
пункт: «біля тимчасової споруди, в якій здійснюється торгівля пивом, повинен
бути встановлений громадський туалет»
Голосування за пропозицію:
“За” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 1;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(Пропозицію підтримано)
Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував виключити з Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади наступний
пункт: «Дія Порядку не поширюється на тимчасові торгові споруди, що
розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі, у межах смуги
відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування.»
Голосування за пропозицію:
“За” – 21;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 6.
(Пропозицію підтримано)
Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував включити до Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади наступний
пункт: «заборонити встановлення тимчасових споруд у радіусі 150 метрів від
церкви, школи, дитячого садка, будинку культури, літньої сцени»
Голосування за пропозицію:
“За” – 6;

"Проти" – 7;
"Утримались" – 5;
Не брали участі у голосуванні – 2;
Відсутні – 7.
(Пропозицію не підтримано)
Депутат Крицький А. В. запропонував включити до Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади наступний
пункт: «Режим роботи тимчасової споруди погоджується рішенням
виконавчого комітету сільської ради під час отримання дозволу на розміщення
тимчасової споруди»
Голосування за пропозицію:
“За” – 20;
"Проти" – 1;
"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” – 12;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 9;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 6.
Рішення не прийнято.
Відомість про результати голосування додаються.
5. Про затвердження Положення про встановлення орендної плати за
землю на території населених пунктів Пасічнянської сільської
територіальної громади
Доповідач: Максимюк 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
затвердження Положення про встановлення орендної плати за землю на
території населених пунктів Пасічнянської сільської 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” – 20;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(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" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.
6. Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на
території Пасічнянської сільської територіальної громади
Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території
Пасічнянської сільської 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” – 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.
Депутат Хопта В. М. запропонував встановити коефіцієнт зональності 1
для всіх населених пунктів громади.

Голосування за пропозицію:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 2;
Не брали участі у голосуванні – 1;
Відсутні – 6.
Пропозицію підтримано.
Депутат сільської ради Хопта В. М. запропонував доповнити Порядок
розміщення зовнішньої реклами на території Пасічнянської сільської
територіальної громади наступним пунктом: «Рекламні засоби та об’єкти
зовнішньої реклами, розміщені на території Пасічнянської сільської
територіальної громади, на які не оформлені належним чином документи на
розміщення, та які не відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, у
тридцятиденний термін з дати вступу Порядку в законну силу , повинні бути
приведені у відповідність до даного Порядку. В разі не приведення їх до вимог
даного Порядку, після тридцяти денного терміну з дати вступу Порядку в
законну силу, рекламні засоби та об’єкти зовнішньої реклами, на які не
оформлені належним чином документи на розміщення, та які не відповідають
вимогам, встановленим цим Порядком, підлягають демонтажу».
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 відомість про результати голосування додаються.
7. Про затвердження Положення про порядок резервування земельних
ділянок на території населених пунктів Пасічнянської сільської
територіальної громади
Доповідач: Максимюк 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
затвердження Положення про порядок резервування земельних ділянок на
території населених пунктів Пасічнянської сільської 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” – 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.
Пропозицій не поступило.
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.
8. Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з
бюджету територіальної громади
Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської 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.
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 за основу прийнято.).
Депутат Букатюк Т. І. запропонував виправити технічні помилки у
рішенні, а саме слова «медична субвенція» виправити на слова «бюджет
громади» і суму 20 тис. грн. виправити на 10 тис. грн.
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 відомість про результати голосування додаються.
9. Про вступ у члени місцевої асоціації органів місцевого
самоврядування «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад
Прикарпаття»
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
вступ у члени місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція
розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття»» 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" – 0;
"Утримались" – 1;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
(Рішення прийнято за основу.).
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та
зауваження.

Пропозицій не поступило.
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 1;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
Рішення не прийнято.
Відомість про результати голосування додаються.
10. Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів
самоврядування «Асоціація міст України»
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова

місцевого

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України»» 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” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
(Рішення прийнято за основу.).
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та
зауваження.
Змін та пропозицій не було.
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому:
“За” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.

11. Про затвердження проектно-кошторисної документації на стадії
робочий проект: «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини в смт.
Битків Надвірнянського району – нове будівництво»
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
затвердження проектно-кошторисної документації на стадії робочий проект:
«Амбулаторія монопрактики сімейної медицини в смт. Битків Надвірнянського
району – нове будівництво»» 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” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
(Рішення прийнято за основу.).
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та
зауваження.
Змін та пропозицій не було.
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому:
“За” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 0;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.
12. Про затвердження проектно-кошторисної документації на стадії
робочий проект: «Добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських
місць в с. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області»
Коригування»
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про
затвердження проектно-кошторисної документації на стадії робочий проект:
«Добудова з реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків
Надвірнянського району Івано-Франківської області» Коригування»» 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.
13. 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” – 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.
14. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку 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 Програми соціально-економічного та культурного розвитку
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” – 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 внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №121\2020 «Про утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту як
юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради»
Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова
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” – 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.
16. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №292/2020 «Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на
2021 рік»
Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів
Пасічнянської сільської ради
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
надала роз’яснення з даного питання.

на 2021 рік»» та

Депутат Пилипюк О. В. попросила врахувати, що наступного року
можливі проблеми з розрахунком освітньої субвенції і може не вистачити на
заробітню плату педагогічним працівникам. Тому недоцільно спрямовувати
залишки освітньої субвенції минулого року на будь які потреби, крім заробітної
плати. Варто ці залишки спрямувати на виплату заробітної плати педагогічним
працівникам.
Депутат Пилипюк О. В. також попросила уточнити, на які підручники ми
передбачаємо кошти у бюджеті громади, адже всі підручники фінансуються з
Державного бюджету.
Депутат Фединяк О. М. повідомив, що в Пнівському ліцеї прийнято
рішення про перехід на навчання за іншою програмо під редакцією Савченко,
тому є необхідність придбання підручників.
Депутат Пилипюк О. В. повідомила, що недоцільно передбачати кошти
на придбання підручників, тому, що так захотіли вчителі. Треба було одразу
обирати програму і тоді не було б проблем купляти підручники.
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за
основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“За” – 19;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 1;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(Рішення прийнято за основу.).
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та
зауваження.
Головуючий запропонував спрямувати нерозподілений залишок освітньої
субвенції в сумі 280 тис. грн. спрямувати на покращення матеріально-технічної
бази закладів освіти.
Голосування за пропозицію:
“За” – 17;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 2;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 8.
(Пропозицію підтримано)
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому:

“За” – 16;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 5;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 6.
Рішення прийнято.
Рішення та відомість про результати голосування додаються.
Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував надати слово підприємцю
Андрусяку О. М.
Підприємець Андрусяк О. М. повідомив, що він орендував підвальне
приміщення в адмінприміщенні колишньої Битківської селищної ради для
відкриття спортзалу та фітнес-центру. В даний час це приміщення продовжує
перебувати в нього в оренді, хоча спортзал у ньому не працює і він не
використовує це приміщення. Підприємець провів ремонт приміщення і суму,
яку вкладено в ремонт йому зарахували в рахунок орендної плати. В даний час
він має бажання відкрити в цьому приміщенні магазин будівельних матеріалів
та прокату електроінструменту. Просить на наступній сесії змінити цільове
призначення приміщення та дозволити йому відкрити магазин, уклавши
додаткову угоду до договору оренди приміщення.
Депутати взяли до відома інформацію Андрусяка О. М.
Рішення з даного питання не приймалося.
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:
- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, орієнтованою площею 0,0579га, для ведення
особистого селянського господарства Берчак М.В.
- Багрій Марії Миколаївни 0,12 га в с. Зелена, присілок Фентираль для
ведення особистого селянського господарства.
- Герби Параски Дмитрівни 0,4918 га в с. Пасічна, вул.Франка для ведення
особистого селянського господарства.
- Кіяшко Марія Петрівна 0,1169 га в с. Постоята, вул. Постоята для ведення
особистого селянського господарства.
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:
- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,25га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Косюк Н.
Л.
- Зварич Христині Василівні орієнтовною площею 0,1200 га в с. Зелена,
присілок Фентираль
- Леоненко Ольги Леонідівні орієнтовною площею 0,8911га в с.Черник,
присілок Зелениця Верхня
- Леоненко Ольги Леонідівні орієнтовною площею 0,0919 га в с. Черник,
присілок Зелениця Верхня
- Чупринюк Володимир Володимирович орієнтовною площею 0,1294 га в
с.Пасічна, вул.С.Галечко
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 детальних планів території окремих земельних
ділянок:
- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,1287 га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Рев’юк
М.В.
- Вінтоняк Петро Петрович орієнтовною площею 0,1190 га в с. Пасічна
вул. С. Галечко.
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:
- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,1287га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Рев’юк
М.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1010га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Мазур
С.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1596га, для ведення особистого
селянського господарства Волянський В.В.
- в с. Пнів, ур. За пожарною, площею 0,1274га, для ведення особистого
селянського господарства Коршняк О.О.
- в с. Пнів, ур. Біля підстанції, площею 0,1410га, для ведення особистого
селянського господарства Коршняк О.О.
- в с. Пнів, вул. Франка, площею 0,1253га, для ведення особистого
селянського господарства Гавриленко Г.М.
- в с. Пнів, вул. Долішнянка, площею 0,0504га, для ведення особистого
селянського господарства Ніколаєва М.М.
- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,0579га, для ведення особистого
селянського господарства Берчак В.М.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1532га, для ведення особистого
селянського господарства Волянська Г.І.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1108га, для ведення особистого
селянського господарства Ліпансен Т.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1547га, для ведення особистого
селянського господарства Сухомлін О.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0905га, для ведення особистого
селянського господарства Сухомлін О.В.
- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,0240га, для ведення особистого
селянського господарства Савчук Х.І.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1108га, для ведення особистого
селянського господарства Ліпансен В.О.
- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,19га, для ведення особистого селянського
господарства Питлюк М.П.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0933га, для ведення особистого
селянського господарства Волянська М.М.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,2983га, для ведення особистого
селянського господарства Волянська М.М.
- Зварич Христина Василівна орієнтовною площею 0,12га в с. Зелена, прис.
Фентираль для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд
- Зварич Христина Василівна орієнтовною площею 0,2544 га в с.Пасічна,
вул.І.Франка для ведення особистого селянського господарства

- Зварич Христина Василівна орієнтовною площею 0,1453 га в с.Пасічна,
вул.І.Франка для ведення особистого селянського господарства
- Зварич Христина Василівна орієнтовною площею 0,0527 га в с.Пасічна,
вул.І.Франка для ведення особистого селянського господарства
- Зварич Христина Василівна орієнтовною площею 0,0394 га в с.Пасічна,
вул.І.Франка для ведення особистого селянського господарства
- Дзебчук Тетяна Тарасівна орієнтовною площею 0,1068 га в с.Максимець,
присілок Максимець-Звір
- Дзебчук Тетяна Тарасівна орієнтовною площею 0,1174 га в с.Максимець,
присілок Максимець-Звір
- Яремчук Анастасія Дмитрівна орієнтовною площею 0,8365 га в
с.Максимець,присілок Максимець-Бистриця
- Чупринюк Володимир Володимирович орієнтовною площею 0,1294 га в
с.Пасічна вул..С.Галечко
- Луцяк Ганна Ярославівна орієнтовною площею 0,0153 га в с.Пасічна,
вул.С.Галечко
- Луцяк Ганна Ярославівна орієнтовною площею 0,0455 га в с.Пасічна,
вул.С.Галечко
- Мельник Дмитро Дмитрович орієнтовною площею 0,1410 га 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 технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надання земельних ділянок у власність
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,25га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Томин
В.Т.
- в с. Пнів, вул. Черемшини, 73, площею 0,1080га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
Ципердюк А.Я.
- в с. Пнів, вул. Битківчик, 19а, площею 0,25га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
Сенатович М.В.

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 16, площею 0,25га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Томин
Г.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 24, площею 0,1943га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кондрук
В.Л.
- в с. Пнів, вул. УСС, 47а, площею 0,0343га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Попович
М.В.
- в с. Пнів, вул. Мойсейовича, 62 площею 0,1825га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Генюк
Г.М.
- в с. Пнів, вул. Стефаника, 3 площею 0,1109га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Зварич
І.Я.
- в смт. Битків, вул. Шевченка,544, площею 0,0178 га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Корж
М.Д.
- Яремчук Марія Василівна 0,2500га для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд в с.Максимець, присілок
Максимець Бистриця
- Яремчук Марія Василівна 0,3387га для ведення особистого селянського
господарства в с.Максимець, присілок Максимець Бистриця
- Каргашина Наталія Миколаївна
0,1683 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в
с.Максимець, присілок Максимець Бистриця
- Косюк Дмитро Дмитрович 0,1715га для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Пасічна,вул..
С.Галечко,102а
- Яремчук Анастасія Дмитрівна 0,25 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Максимець, присілок
Максимець Бистриця
- Лейбюк Ганна Миколаївна 0,25 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Зелена, присілок
Фентираль
- Мельник Дмитро Дмитрович 0,25 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд 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 проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та надання земельних ділянок у власність:
- в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,25га, для будівництва, обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд Берчак В.В.
- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1098га, для ведення особистого
селянського господарства Кричовська Л.Й.
- в с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,3110га, для ведення особистого
селянського господарства Гавринюк М.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1147га, для ведення особистого
селянського господарства Івасюк М.М.
- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, для будівництва, обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак В.Р.
- в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,2020га, для ведення особистого
селянського господарства Горбей Т.Б.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1014га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Попович
М.В.
- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1003га, для будівництва,
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Мандзюк
М.М.
- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,0364 га, для ведення особистого
селянського господарства Юрчилюку М.М.
- в смт. Битків, вул. Михайлюка, площею 0,4767 га, для ведення особистого
селянського господарства Максим’юку М.В.
- Гуш Лілія Василівна площею 0,25 га в с.Зелена, присілок Лазок для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд
- Дрімуш Любомир Михайлович площею 0,0451га в с. Пасічна, вул. С.
Галечко для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд
- Михайлюк Андріана Михайлівна площею 0,2500га в с. Пасічна, вул. С.
Галечко для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд
- Грушка Ірина Миколаївна площею 0,1242 га в с. Постоята,вул..Постоята
для ведення особистого селянського господарства
- Грушка Ірина Миколаївна площею 0,2960 га в с. Постоята,вул..Постоята
для ведення особистого селянського господарства
- Дирда Микола Юрійович площею 0,2514 га в с. Черник присілок Центр
для ведення особистого селянського господарства

- Дирда Микола Юрійович площею 0,0146 га в с. Черник присілок Центр
для ведення особистого селянського господарства
- Михайлюк Дмитро Дмитрович площею 0,2354 га за м.н.п. с. Зелена для
ведення особистого селянського господарства
- Михайлюк Наталія Дмитрівна площею 0,9298га за м.н.п. с. Зелена для
ведення особистого селянського господарства
- Герба Марія Василівна площею 0,0562 в с. Пасічна, вул. Франка для
ведення особистого селянського господарства
- Герба Марія Василівна площею 0,1220 в с. Пасічна, вул. Франка для
ведення особистого селянського господарства
- Герба Марія Василівна площею 0,1416 в с. Пасічна, вул. Франка для
ведення особистого селянського господарства
- Зеленчук Іван Іванович площею 0,7392 га в с. Максимець, присілок
Максимець Звір для ведення особистого селянського господарства
- Зеленчук Тетяна Дмитрівна 0,2911 га в с. Максимець, присілок
Максимець Звір для ведення особистого селянського господарства
- Зеленчук Тетяна Дмитрівна 0,7392 га в с. Максимець, присілок
Максимець Звір для ведення особистого селянського господарства.
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 проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та надання земельних ділянок в оренду:
ПП «Бельведер-О» передати в оренду земельну ділянку площею 0,6400 га
для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення
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 експертної грошової оцінки земельних ділянок та
продаж земельних ділянок:
- Осташук Степанія Дмитрівна площею 0,0306 га для обслуговування
магазину в с.Зелена, присілок Хрипелів
- Ференцюк Мирослав Васильович площею 0,0529 га для обслуговування
магазину в с.Пасічна вул. С.Галечко,382-а
Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за
основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 2;
Не брали участі у голосуванні – 0;
Відсутні – 7.
(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 Осташук Степанії Дмитрівні, жительці с. Зелена у власність
земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0,0306 га на в с.
Зелена,присілок Хрипелів, 10 для будівництва та обслуговування магазину
(кадастровий №2624082101:05:001:0011), за ціною 31947,0 грн. (тридцять одна
тисяча дев’ятсот сорок сім грн.), що становить 70% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, без ПДВ.
- Продати Ференцюку Мирославу Васильовичу, жителю с. Пнів, вул.
Шкрумеляка, 11 у власність земельну ділянку комунальної власності загальною
площею 0,0529 га в с. Пасічна, по вул. С.Галечко,382-а для будівництва та
обслуговування магазину (кадастровий №2624085001:01:008:0004), за ціною
53001 грн. (п’ятдесят три тисячі одна гривня), без ПДВ, що становить 70% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Голосування за пропозицію:
“За” – 16;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 1;

Не брали участі у голосуванні – 3;
Відсутні – 7.
(Пропозицію підтримано)
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому:
“За” – 18;
"Проти" – 0;
"Утримались" – 1;
Не брали участі у голосуванні – 1;
Відсутні – 7.
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
- в с. Пнів, вул. УСС, площею 2,3707 га, для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування
- в с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,4414га, для ведення особистого
селянського господарства Гордійчук В.Д.
- в смт. Битків вул. Шевченка, 380. площею 0,1273 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Годзюр
М. М. без підпису Михайлюк Ю. І.
- в смт. Битків Шевченка,412 площею 0,0556 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд
Максим'юк Г.В. без підпису Ломпаса 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.

Головуючий оголосив, що питання порядку денного восьмої 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 вересні 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

