
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.11.2021 №812-11/2021 

с. Пасічна 

 

Про хід виконання 

депутатських запитів 

 

 

Розглянувши інформацію про хід виконання депутатських запитів, 

поданих депутатами сільської ради восьмого скликання, та відповідно до статті 

26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 5 статті 22 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання депутатських запитів взяти до уваги 

(додаток 1). 

2. Зняти з контролю депутатські запити згідно з додатком 2. 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Андрій ГУНДА 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради від 15.11.2021 №812-

11/2021 «Про хід виконання депутатських запитів» 

 

Інформація про виконання депутатських запитів депутатів сільської ради восьмого скликання 
№ 

з/п 

Дата та 

№ рішення 

Ким подано 

запит 
До кого адресовано 

Короткий зміст 

депутатського запиту 
Інформація про виконання запиту 

 
1 2 3 4 5 6 

1.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо капітального 

ремонту стадіону з 

штучним покриття в 

смт. Битків. 

Стадіон зі штучним покриттям в смт. Битків буде 

відремонтовано в 2022 році. 

2.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення 

вуличного освітлення в 

смт. Битків в урочищі 

«Гуркіт». 

Виконано 

3.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо завершення 

облаштування 

волейбольної площадки 

в смт. Битків, урочище 

«Під Лисаком». 

Роботи по завершенню облаштування волейбольного 

майданчика в урочищі «Під Лисаком» проводитимуться за 

рахунок коштів, передбачених на фінансування Програми 

благоустрою населених пунктів Пасічнянської 

територіальної громади на 2022 рік 

4.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення 

дитячого майданчика в 

смт. Битків, урочище 

«Марисєнка». 

Дитячий майданчик придбано. Буде встановлено до 

кінця 2021 року. 

5.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо продовження 

автобусного маршруту 

Надвірна – Битків 

(Промисел) до 

санаторію-

Пасічнянська сільська рада надіслала звернення до 

Надвірнянської районної державної адміністрації, як 

організатора пасажирських перевезень, щодо можливості 

внесення змін у паспорти маршрутів та продовження 

пасажирських перевезень до санаторію-профілакторію 



1 2 3 4 5 6 

профілакторію «Плай» 

та завершення 

будівництва автобусної 

зупинки в урочищі 

«Барвінок» 

«Плай». 

 

Облаштування автобусної зупинки в урочищі 

«Барвінок» буде проведено в 2022 році. 

6.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо завершення 

будівництва моста в 

урочищі «Паньківка». 

Виконавчим комітетом сільської ради проводиться 

робота щодо пошуку шляхів вирішення питання 

завершення будівництва моста в урочищі «Паньківка». Про 

проведену роботу буде повідомлено додатково. 

7.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо придбання 

водовідвідних труб 

метрового діаметру для 

облаштування 

водовідведення в смт. 

Битків, по вул. 

Шевченка, 472 та по 

вул. Промислова, 19 

Водовідвідні труби по вул. Промислова, 19 встановлено.  

 

Виконавчим комітетом сільської ради проводиться 

робота щодо пошуку шляхів вирішення питання 

облаштування водовідведення в смт. Битків, вул. Шевченка, 

472. Про проведену роботу буде повідомлено додатково. 

8.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо продовження 

автобусного маршруту 

Надвірна – Битків вище 

зупинки «Бабецький 

поворот» до моста. 

Виконавчим комітетом сільської ради проводиться 

робота щодо продовження автобусного маршруту в 

урочище «Горішняк». Про проведену роботу буде 

повідомлено додатково 

9.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Марії 

Михайлюк 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо передбачення 

коштів в бюджеті на 

2021 рік на 

продовження 

будівництва сільського 

клубу з приміщеннями 

сільської ради в с. 

Пасічна. 

Виконано 
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10.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Марії 

Михайлюк 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення 

ліхтарів вуличного 

освітлення в кількості 5 

шт. по вул. Стуса в с. 

Пасічна та проведення 

заміни ламп вуличного 

освітлення по вул. 

Шевченка (опори №704) 

та по вул. Стуса (опори 

№№708, 483, 260). 

Роботи з облаштування вуличного освітлення в с. 

Пасічна по вул. Стуса виконано.  

Роботи по заміні ламп вуличного освітлення вже 

проведені та проводяться постійно. 

11.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Марії 

Михайлюк 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо капітального 

ремонту автобусної 

зупинки в с. Пасічна 

(ділянка «Поле») та 

зміни місця її 

розташування. 

Оголошено тендер «Придбання автобусної зупинки с. 

Пасічна уч. Поле» на суму 98 521 грн. Зупинку буде 

встановлено до кінця 2021 року. 

12.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо передбачення 

коштів на преміювання 

на постійній основі 

технічних працівників 

закладів дошкільної 

освіти Пасічнянської 

територіальної громади. 

Питання виплати заробітної плати працівникам закладів 

дошкільної освіти постійно перебуває на контролі 

сільського голови. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

оплату праці» премія відноситься до інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат. Це виплати у формі винагород за 

підсумками роботи, які провадяться понад встановлені 

зазначеними актами норми. Преміювання технічних 

працівників закладів дошкільної освіти здійснюватиметься 

у відповідності до чинного законодавства, виходячи з 

фінансових можливостей бюджету Пасічнянської сільської 

територіальної громади 

13.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо заміни двох 

засувок на водопроводі 

с. Пасічна та 

Забезпечення водопостачанням мешканців с. Пасічна 

постійно перебуває на контролі сільського голови. 

Вживаються заходи  з облаштування другої вітки 



1 2 3 4 5 6 

забезпечення 

недоступності жителів 

громади для 

самовільного 

регулювання тиску у 

водопроводі. 

водопроводу. 

14.  18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський 

запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо передбачення 

коштів в 2021 році на 

добудову приміщення 

будинку культури та 

сільської ради в с. 

Пасічна. 

Виконано 

15.  24.12.2020 

№28-2/2020 

Депутатський 

запит Тараса 

Букатюка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо відновлення 

берегоукріплення 

дороги місцевого 

значення вздовж річки 

по вулиці Михайлюка та 

звернення до ПАТ 

«Укрнафта» з вимогою 

про спів фінансування 

вказаних робіт. 

Берегоукріплення річок в населених пунктах громади 

буде проводитись у межах фінансових можливостей 

бюджету Пасічнянської громади в 2022 році. Виконавчий 

комітет сільської ради вживатиме також заходів щодо 

укріплення берегів ріки в смт. Битків по вул. Михайлюка 

негабаритним каменем за рахунок допомоги громаді від 

промислових підприємств, розміщених на території 

населених пунктів громади, в тому числі ПАТ «Укрнафта». 

Про проведену роботу буде повідомлено додатково. 

16.  24.12.2020 

№28-2/2020 

Депутатський 

запит Тараса 

Букатюка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення 

вуличного освітлення по 

вул. Михайлюка в 

урочищах Ломпаси, 

Гунди, Жолоб, Погар. 

Роботи з облаштування вуличного освітлення урочищі 

Ломпаси, та Жолоб проведено.  

Роботи по облаштуванні вуличного освітлення в 

урочищах Гунди та Погар будуть продовжені в 2022 році. 

17.  12.03.2021 

№246-4/2021 

Депутатський 

запит Тараса 

Букатюка, 

Олесі 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

Щодо ремонту 

пам’ятника Т. Г. 

Шевченку в смт. Битків 
Виконано 
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Пилипюк, 

Андрія 

Крицького 

18.  12.03.2021 

№246-4/2021 

Депутатський 

запит Тараса 

Букатюка, 

Олесі 

Пилипюк, 

Андрія 

Крицького 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

Щодо облаштування 

музею-світлиці в 

приміщенні Битківської 

бібліотеки 

Питання по облаштуванню музею-світлиці в 

приміщенні бібліотеки смт. Битків буде вирішуватись у 

2022 році. 

19.  19.04.2021 

№ 263-

5/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо відновлення 

підпірної стінки та 

бруківки біля 

символічного 

меморіального 

комплексу в смт. Битків 

Відновлення підпірної стінки та бруківки біля 

символічного меморіального комплексу в смт. Битків буде 

проведено в 2022 році. 

20.  19.04.2021 

№ 263-

5/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо ремонту моста 

через ріку Бистриця 

Надвірнянська на 

автомобільній дорозі 

Битків-Білозорина 

Виконано 

21.  19.04.2021 

№ 263-

5/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо покращення 

електропостачання 

населення в смт. Битків 

від ЗТП №495 

Питання щодо покращення електропостачання 

населення в смт. Битків від ЗТП №495 частково вирішено. 

Збудовано високовольтну лінію, до якої найближчим часом 

буде підключено побутових споживачів смт. Битків. 

22.  19.04.2021 

№ 263-

5/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення 

літнього майданчика в 

смт. Битків 

Дозвіл на встановлення тимчасової споруди в смт. 

Битків виконавчим комітетом сільської ради не надавався. 

Літній майданчик ліквідовано. 

23.  19.04.2021 

№ 263-

Депутатський 

запит Василя 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо берегоукріплення 

в урочищі «Під 
Виконано 
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5/2021 Вінтоняка Лисаком» 

24.  28.05.2021 

№ 264-

6/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення 

інтернетмережі в смт. 

Битків, вул. Михайлюка 

(урочище «Бенюки») 

Питання облаштування кабельної інтернет-мережі в 

смт. Битків, вул. Михайлюка (урочище Бенюки) можливе 

при наявності значної кількості абонентів, які готові 

здійснити підключення до вказаної мережі та оплатити таке 

підключення. У випадку надходження конкретних 

пропозицій, виконавчий комітет сільської ради  готовий 

організувати переговори інтернет-провайдерів з жителями 

урочища Бенюки. Додатково повідомляємо, що територія 

Пасічнянської територіальної громади (за винятком 

окремих ділянок) охоплена мережею бездротового інтернет-

звязку за технологією 4G та WI-FI. 

25.  28.05.2021 

№ 264-

6/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо будівництва та 

відкриття місць для 

висадки пасажирів по 

вул. Промисловій 

(урочище «Барвінок») та 

вул. Шевченка (урочище 

«Бабецький поворот») 

Питання щодо будівництва та відкриття місць для 

висадки пасажирів по вул. Промисловій (урочище 

«Барвінок») та вул. Шевченка (урочище «Бабецький 

поворот») буде вирішуватись у 2022 році. 

26.  28.05.2021 

№ 264-

6/2021 

Депутатський 

запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо передбачення 

коштів за результатами 

перевиконання дохідної 

частини бюджету 

громади за 1 півріччя 

2021 року 

Виконано 

27.  08.07.2021 

№ 508-

8/2021 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо розгляду заяви 

громадянки Загайкевич 

М. Ю. 

Заяви Загайкевич М. Ю. розглядались по суті 

спеціалістами відділу земельних відносин, екології, 

комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради та постійною депутатською 

комісією сільської ради з питань земельних відносин, 
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екології, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток та благоустрою 

в межах компетенції та чинного законодавства. Депутату та 

гр. Загайкевич М. Ю. були надані аргументовані відповіді. 

28.  08.07.2021 

№ 508 

Депутатський 

запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо продовження 

маршруту шкільного 

автобуса в урочище 

Горішняк 

Розглянуто комісією Управління освіти, культури, 

молоді та спорту. Встановлено, що відстань до крайньої 

адреси проживання учнів становить 1,8 км. Відповідно до 

Санітарного регламенту для закладів середньої освіти підвіз 

учнів здійснюється на відстані понад 2 км. 

29.  08.07.2021 

№ 508 

Депутатський 

запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо покосу трави на 

кладовищі с. Пасічна Виконано 

30.  08.07.2021 

№ 508 

Депутатський 

запит 

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. 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо включення до 

порядку денного сесії 

питання «Про 

положення про порядок 

проведення громадських 

слухань на території 

Пасічнянської 

територіальної громади» Виконано 

 
Секретар сільської ради                                                                                                                                Андрій КРИЦЬКИЙ 



Додаток 2 

до рішення сільської ради від 15.11.2021 № 812-

11/2021 «Про хід виконання депутатських запитів» 

 

Перелік депутатських запитів, які знімаються з контролю 
№ 

за-

пи-

ту 

Дата та 

номер 

рішення 

Ким подано запит 
Кому адресовано 

запит 
Короткий зміст запиту 

Інформація про 

виконання 

запиту 

 
1 2 3 4 5 6 

2. 18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо встановлення вуличного освітлення в смт. 

Битків в урочищі «Гуркіт». 
Виконано 

9. 18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський запит Марії 

Михайлюк 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо передбачення коштів в бюджеті на 2021 

рік на продовження будівництва сільського 

клубу з приміщеннями сільської ради в с. 

Пасічна. 

Виконано 

14. 18.12.2020 

№14-2/2020 

Депутатський запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо передбачення коштів в 2021 році на 

добудову приміщення будинку культури та 

сільської ради в с. Пасічна. 

Виконано 

17. 12.03.2021 

№246-4/2021 

Депутатський запит Тараса 

Букатюка, Олесі Пилипюк, Андрія 

Крицького 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

Щодо ремонту пам’ятника Т. Г. Шевченку в смт. 

Битків Виконано 

20. 19.04.2021 

№ 263-

5/2021 

Депутатський запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо ремонту моста через ріку Бистриця 

Надвірнянська на автомобільній дорозі Битків-

Білозорина 

Виконано 

23. 19.04.2021 

№ 263-

5/2021 

Депутатський запит Василя 

Вінтоняка 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо берегоукріплення в урочищі «Під 

Лисаком» Виконано 

29. 08.07.2021 № 

508 

Депутатський запит Миколи 

Сенатовича 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо покосу трави на кладовищі с. Пасічна 
Виконано 



1 2 3 4 5 6 

30. 08.07.2021 № 

508 

Депутатський запит 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. 

Сільського голови 

Андрія Гунди 

щодо включення до порядку денного сесії 

питання «Про положення про порядок 

проведення громадських слухань на території 

Пасічнянської територіальної громади» 
Виконано 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                Андрій КРИЦЬКИЙ 

 


