
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

П’ятнадцята позачергова сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

05. 03. 2022                                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. 

 

Головував на п’ятнадцятій позачерговій сесії А. О. Гунда – 

Пасічнянський сільський голова.  
 

Головуючий оголосив сесію відкритою. 
Прозвучав Гімн України. 

Молитва 

Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним п’ятнадцятої 
позачергової сесії сільської ради: 

 

1. Про звернення сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

2. Про затвердження розпорядження сільського голови 

Доповідач: Крицький А. В  - секретар сільської ради 

3. Про затвердження переліку та обсягу закупівель товарів, робіт та послуг 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський 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) 

 

 



 

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

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 звернення сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
звернення сільської ради» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий надав слово представнику територіальної оборони 

В. Я. Сіщуку, який коротко доповів про стан формування підрозділу 
територіальної оборони в Пасічнянській громаді. 

 

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 за основу та 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. 

 



 

2. Про затвердження розпорядження сільського голови 

Доповідач: Крицький А. В  - секретар сільської ради  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження розпорядження сільського голови» 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 за основу та 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 переліку та обсягу закупівель товарів, робіт та 
послуг 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження переліку та обсягу закупівель товарів, робіт та послуг» 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 за основу та 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 п’ятнадцятої 
позачергової сесії сільської ради восьмого скликання розглянуто, після чого 
подякував депутатам та всім присутнім за участь в роботі сесії. 

 



 

Головуючий оголосив п’ятнадцяту позачергову сесію Пасічнянської 
сільської ради закритою.  

Прозвучав Гімн України. 
 

 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


