
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1126-17/2022 

с. Пнів 

 

Про зміну складу Комісії з реорганізації Битківської селищної ради 
та Пнівської сільської ради, утвореної рішенням Пасічнянської 
сільської ради від 20.01.2020 № 11-1/2020 «Про початок 
реорганізації Битківської селищної ради та Пнівської сільської 
ради шляхом приєднання до Пасічнянської сільської ради» 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, для забезпечення 
можливості завершення процедури реорганізації Битківської селищної ради та 
Пнівської сільської ради та враховуючи припинення деякими членами Комісії з 
реорганізації Битківської селищної ради та Пнівської сільської ради трудових 
відносин із Пасічнянською сільською радою та переведення деяких членів даної 
Комісії на інші посади, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до складу Комісії з реорганізації Битківської селищної 

ради та Пнівської сільської ради (далі – Комісія), утвореної рішенням 
Пасічнянської сільської ради від 20.01.2020 № 11-1/2020 «Про початок 
реорганізації Битківської селищної ради та Пнівської сільської ради шляхом 
приєднання до Пасічнянської сільської ради», а саме: 

- виключити зі складу Комісії Михайлюк Марію Миколаївну та Вінтоняка 
Василя Йосиповича як таких, що припинили трудові відносини із 
Пасічнянською сільською радою, 

- включити до складу Комісії Юрчилюка Олега Васильовича, старосту 
Битківського старостинського округу. 



- привести назви посад членів Комісії, що були переведені на інші посади в 
Пасічнянській сільській раді та її виконавчих органах, у відповідність до назв 
займаних посад. 

2. Затвердити склад Комісії з реорганізації Битківської селищної ради та 
Пнівської сільської ради у такій редакції: 

1) Голова комісії: Ганиш Ольга Іванівна (ІПН 3192115340) – заступник 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Пасічнянської 
сільської ради. 

2) Заступник голови комісії: Павлюк Оксана Василівна (ІПН 2531515360) – 

головний бухгалтер Пасічнянської сільської ради. 
3) Член комісії Гладиш Василь Миколайович - староста Пнівського 

старостинського округу (ІПН 2437205714). 
4) Член комісії Юрчилюк Олег Васильович - староста Битківського 

старостинського округу (ІПН 3345104611). 
5) Член комісії Калинюк Леся Іванівна – начальник Управління фінансів 

Пасічнянської сільської ради (ІПН 2945712683). 
6) Член комісії Госедло Галина Дмитрівна – головний бухгалтер 

Управління фінансів Пасічнянської сільської ради (ІПН 2884010249). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову. 
 

 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 


