
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Чотирнадцята сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

28.02. 2022                                Початок о 13:00 год. 
село Пнів 

 

Присутні:  17 депутатів сільської ради, Пасічнянський сільський голова 
А. О. Гунда, заступники сільського голови, старости старостинських округів 

громади, керівники підприємств, установ, організацій. 

Головував на чотирнадцятій сесії А. О. Гунда – Пасічнянський 
сільський голова.  

Головуючий оголосив сесію відкритою. 
Прозвучав Гімн України. 

Прозвучала Молитва 

Головуючий запропонував включити до лічильної комісії чотирнадцятої 
сесії сільської ради депутата Юрчилюк Н. В. в зв’язку з відсутністю на сесії 
депутата Питлюк Т. В. 

Голосування за пропозицію: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення з даного питання не приймалося. 
Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним чотирнадцятої сесії 

сільської ради: 
1. Про звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2021 

рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

2. Про звіт щодо виконання бюджету Пасічнянського сільської територіальної 
громади за 2021 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів Пасічнянської 
сільської ради 

3.  Про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Пасічнянської сільської територіальної громади за 
2021 рік 

 



 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

4. Про звіт щодо виконання цільових програм за 2021 рік 

Доповідач: А. В. Крицький –секретар сільської ради 

5. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

6. Про затвердження цільових програм, які фінансуватимуться з бюджету 
територіальної громади 

Доповідач: А. В. Крицький –секретар сільської ради 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-13/2021 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

8. Про затвердження протоколу постійної комісії сільської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та 
інвестицій 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

9. Про визначення вартості харчування та встановлення розміру батьківської 
плати за харчування дітей в закладах освіти 

Доповідач: Тимчук Н. В. – начальник Управління освіти, культури, молоді 
та спорту 

10. 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: Тимчук Н. В. – начальник Управління освіти, культури, молоді 
та спорту 

11. Про внесення змін до Положення про порядок надання матеріальної 
допомоги жителям населених пунктів, що увійшли до складу Пасічнянської 
об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: А. В. Крицький –секретар сільської ради 

12. Різне 

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) 

Сільський голова Гунда А. О. запропонував включити до порядку денного 
сесії питання  «Про затвердження тарифів на послуги з виробництва 
теплової енергії ТОВ «ЕКОЕНЕРГОТЕПЛО» для бюджетних установ» в 
зв’язку з тим, що лист від ТОВ «Екоенерготепло» надійшов до сільської ради 
після прийняття розпорядження сільського голови про скликання 



 

чотирнадцятої сесії сільської ради і коли всі матеріали сесії вже були 
підготовлені. Проект рішення розданий на окремих аркушах. 

Голосування за пропозицію: 

За” – 18; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 9. 

 (Пропозицію підтримано). 

Головуючий запропонував подавати пропозиції до порядку денного. 
Змін та пропозицій не було. 

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 – 0; 

Відсутні – 9. 

 (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. 
Депутат Крицький А. В. озвучив звернення Координаційної ради 

АТО/ООС Надвірнянщини до сільського голови та депутатів сільської ради 
щодо виділення коштів з бюджету громади для початку робіт по облаштуванню 

запланованих локацій історико-вишкільного рекреаційного проекту «Пнівська 
криївка». 

Депутат Букатюк Т. І. озвучив звернення до сільського голови та 
депутатів сільської ради щодо процедури розгляду та затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку громади і бюджету громади. 

На сесії було озвучено: 

1. Депутатський запит депутата Хопти В. М. щодо включення до Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської сільської 
територіальної громади та бюджету громади на 2022 рік берегоукріплення 
лівого берега річки Битстриця Надвірнянська в с. Зелена уч. Хрипелів біля 
кладовища. 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 



 

2. Депутатський запит депутата Хопти В. М. щодо включення до Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської сільської 
територіальної громади та бюджету громади на 2022 рік берегоукріплення 
правого берега річки Бистриця Надвірнянська в с. Зелена уч. Фентераль біля 
моста. 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 
3. Депутатський запит депутата Хопти В. М. щодо включення до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської сільської 
територіальної громади та бюджету громади на 2022 рік виготовлення ПКД та 
ремонт доріг місцевого значення в с. Зелена. 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 
4. Депутатський запит депутата Хопти В. М. щодо включення до 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської 
сільської територіальної громади та бюджету громади на 2022 рік придбання 
спеціалізованої пожежної машини для створення пожежної команди в с. 
Зелена. 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 
5. Депутатський запит депутата Хопти В. М. щодо надання інформації про 

співпрацю ФОП Космірак А. В. з Пасічнянською сільською радою, 
Управлінням освіти, культури, молоді та спорту а також КП «Лісовик». 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 
Головуючий запропонував: 

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. 
Голосування за пропозицію: 

“За” – 18; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 9. 

Рішення з даного питання не приймалося. 

Відомість про результати голосування додається. 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів ради 
за 2021 рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 
сільського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2021 рік» та надав 
роз’яснення з даного питання. 



 

Депутати Букатюк Т. І., Хопта В. М. задавали питання щодо виконання 
робіт з соціально-економічного та культурного розвитку громади.  

Сільський голова надав аргументовані відповіді. 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження до проекту рішення. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та 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. 

 

2. Про звіт щодо виконання бюджету Пасічнянського сільської 
територіальної громади за 2021 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
звіт щодо виконання бюджету Пасічнянського сільської територіальної громади 
за 2021 рік» та надав роз’яснення з даного питання. 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження до проекту рішення. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та 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. 

 

3. «Про затвердження тарифів на послуги з виробництва теплової 
енергії ТОВ «ЕКОЕНЕРГОТЕПЛО» для бюджетних установ» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження тарифів на послуги з виробництва теплової енергії ТОВ 
«ЕКОЕНЕРГОТЕПЛО» для бюджетних установ» та надав роз’яснення з даного 
питання. 

Головуючий надав слово представнику  ТОВ «Екоенерготепло» Качуру В. 
Б.,  який роз’яснив складові тарифу на послуги з виробництва теплової енергії 
та відповів на запитання депутатів. 



 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 8; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 9; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 9. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

4. Про звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Пасічнянської сільської територіальної громади за 
2021 рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 

щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Пасічнянської сільської територіальної громади за 2021 рік», надав роз’яснення 
з даного питання та відповів на запитання депутатів. 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та 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. 

 

5. Про звіт щодо виконання цільових програм за 2021 рік 

Доповідач: А. В. Крицький –секретар сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 
щодо виконання цільових програм за 2021 рік» та надав роз’яснення з даного 
питання.  

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та 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. 

 

6. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2022 рік» та надав роз’яснення з даного 
питання. 

Депутати Сенатович М. І., Букатюк Т. І., Косюк Я. М., Хопта В. М. 
задавали питання щодо виконання робіт з соціально-економічного та 
культурного розвитку громади.  

Сільський голова надав аргументовані відповіді. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 10. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження до проекту рішення. 
Депутат Хопта В. М. запропонував передбачити кошти на обслуговування 

штучного покриття діючих спортивних майданчиків на території громади в 
сумі 150 тис. грн.  

Голосування за пропозицію: 

“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 10. 

 (Пропозицію підтримано). 

Депутат Букатюк Т. І. запропонував виключити з програми соціально-

економічного та культурного розвитку громади на 2022 рік пункти, які 
стосуються ремонту перил на містках і включити даний пункт до програми 
благоустрою.  

Голосування за пропозицію: 



 

“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 10. 

 (Пропозицію підтримано). 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 10. 

Рішення  прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

7. Про затвердження цільових програм, які фінансуватимуться з 
бюджету територіальної громади 

Доповідач: А. В. Крицький –секретар сільської ради  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження цільових програм» 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” – 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 до проекту рішення. 

Сільський голова Гунда А. О. озвучив пропозицію депутата Букатюка Т. І. 
щодо включення до Програми благоустрою населених пунктів громади пункт 
«Поточний ремонт мостових огороджень на містках, які знаходяться на 
території громади” та передбачити суму 60 тис. грн. . 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 16; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 11. 

 (Пропозицію підтримано). 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  



 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-

13/2021 «Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 
2022 рік» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021 №973-13/2021 «Про 
бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»» та надав 

роз’яснення з даного питання. 
Запитань до доповідача не було. 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та 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. 
 

9. Про затвердження протоколу постійної комісії сільської ради з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та 
інвестицій 

Доповідач: Калинюк Л. І. – начальник Управління фінансів 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження протоколу постійної комісії сільської ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій» та надав 
роз’яснення з даного питання. 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження до проекту рішення. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 14; 



 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 13. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

10. Про визначення вартості харчування та встановлення розміру 
батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
визначення вартості харчування та встановлення розміру батьківської плати за 
харчування дітей в закладах 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” – 15; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 12. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження до проекту рішення. 

Депутат Пилип’юк О. В. запропонувала уточнити текст рішення, а саме: 
п. 1.1. викласти в наступній редакції: «Визначити вартість харчування 
одного дня для дітей ясельного віку (2 – 4 роки) – в розмірі 45 грн.; для 
дітей дошкільного віку (4 – 6 (7) років) – в розмірі 60 грн.» 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 15; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 12. 

 (Пропозицію підтримано). 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 15; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 12. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 



 

11. 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: Томин О. І. – начальник відділу культури Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

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 запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення за основу та 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. 
 

12. Про внесення змін до Положення про порядок надання 
матеріальної допомоги жителям населених пунктів, що увійшли до складу 
Пасічнянської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: А. В. Крицький –секретар сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
внесення змін до Положення про порядок надання матеріальної допомоги 
жителям населених пунктів, що увійшли до складу Пасічнянської об’єднаної 
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” – 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 до проекту рішення. 



 

Депутат Хопта В. М. запропонував доповнити  текст рішення пунктом: 

«Одноразова грошова матеріальна допомога особам, майну яких надано 
збитків наслідок пожежі чи іншого стихійного лиха надається згідно 
рішення сільської ради» 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 16; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 11. 

 (Пропозицію підтримано). 

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 чотирнадцятої 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 лютому-березні 2022 року. На сесії будуть розглянуті 
питання відповідно до плану роботи Пасічнянської сільської ради на 2022 рік. 

 

Головуючий оголосив чотирнадцяту сесію Пасічнянської сільської ради 
закритою.  

Прозвучав Гімн України. 
 

 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


