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ПРОТОКОЛ 

IІ (позачергової) сесії восьмого демократичного скликання 

Печеніжинської селищної ради  
 

від 15 грудня 2020 року      смт. Печеніжин 

 

Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутніх на сесії  21 депутатів 

Запрошені на сесію: старости села: Лесюк В.М., Копильців І.М., 
Романюк М.Ю. та працівники відділів 
селищної ради: Досінчук В.І., Яворський 
М.Т., Недільська О.В., Шупяк Р.Р.,  
Боднаренко Д.Б.  

 

Головуючий на сесії: Печеніжинський селищний голова Довірак І.В. 
Печеніжинський селищний голова Довірак І.В. відкрив IІ (позачергову) 

сесію восьмого демократичного скликання Печеніжинської селищної ради. 

Депутати та всі присутні виконали гімн України 

Печеніжинський селищний голова Довірак І.В. озвучив порядок денний . 
Порядок денний прийнятий за основу і в цілому. 

 За            - 21  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0  

 Не голосував     -6 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Пр утворення лічильної комісії селищної ради та затвердження її 
персонального складу. 
Доповідач: селищний голова Довірак Ігор Васильович 

2. Про Регламент Печеніжинської селищної ради Восьмого демократичного 
скликання. 
Доповідач: селищний голова Довірак Ігор Васильович 

3. Про внесення змін щодо найменування юридичної особи 

Доповідач: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
4. Про внесення змін у засновників юридичних осіб 

Доповідач:керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
5. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів  регуляторних 
актів на 2021 рік 

Доповідач: спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
6. Про створення фінансового відділу Печеніжинської селищної ради 
Доповідач:начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
7. Про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, зберігання, 
використання та знищення печаток і штампів у Печеніжинській селищній раді  
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Доповідач:керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
8. Про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради 

Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Яворський М.Т. 
9. Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Печеніжинської 
селищної ради (нова редакція) 
Доповідач: во начальника відділу культури і туризму Якубенко С.С. 
10. Про затвердження у новій редакції  статутів закладів освіти  Печеніжинської 
селищної ради  
Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Яворський М.Т. 
11. Про затвердження у новій редакції статуту Печеніжинської дитячої 
музичної школи 

Доповідач: во начальника відділу культури і туризму Якубенко С.С. 
12. Про затвердження статуту Печеніжинського комбінату комунальних 
підприємств в новій редакції 
Доповідач: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Андрійчук Л.М., співдоповідач начальник Печеніжинського ККП Кузик 
М.І. 
13. Виступи депутатів 

 

СЛУХАЛИ: 1.Пр утворення лічильної комісії селищної ради та затвердження її 
персонального складу. 
Доповідач: селищний голова Довірак Ігор Васильович. 

ВИСТУПИЛИ: Котів Б.І., депутат від ПП ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА» 

ВИРІШИЛИ: рішення №11-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються: 
 
 За   - 21  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували   - 6 

СЛУХАЛИ: Про Регламент Печеніжинської селищної ради Восьмого 
демократичного скликання. 
Доповідач: селищний голова Довірак Ігор Васильович 

ВИСТУПИЛИ: Чорний Д.В. депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ», Бойчук С.М. 
депутат від ПП ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА», 
Дудінчук О.В. ПП «СЛУГА НАРОДУ» 

ВИРІШИЛИ: рішення №12-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 15  

 Проти  - 1  

 Утримались - 5 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін щодо найменування юридичної особи. 
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Доповідач: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
ВИСТУПИЛИ: Чорний Д.В. депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» 

ВИРІШИЛИ: рішення №13-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 21 

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін у засновників юридичних осіб. 
Доповідач:керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
ВИРІШИЛИ: рішення №14-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 
                           За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -6 

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів  
регуляторних актів на 2021 рік 

Доповідач: спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
ВИСТУПИЛИ: селищний голова Довірак І.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №15-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   - 6 

 

СЛУХАЛИ: Про створення фінансового відділу Печеніжинської селищної ради 
Доповідач:начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Дудінчук О.В. ПП «СЛУГА НАРОДУ», яка внесла правку до 
рішення, а саме, створити Фінансовий відділ Печеніжинської селищної ради у 
статусі юридичної особи публічного права з 04 січня 2021 року. 
ВИРІШИЛИ: рішення №16-2/2020 за основу та в цілому  та результати 
відкритого поіменного голосування додаються 

 За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -6 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, 
зберігання, використання та знищення печаток і штампів у Печеніжинській 
селищній раді  

Доповідач:керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
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ВИРІШИЛИ: рішення №17-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За -                    21 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради 

Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Яворський М.Т. 
ВИРІШИЛИ: рішення №18-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За                   - 21 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ культури і туризму 

Печеніжинської селищної ради (нова редакція) 
Доповідач: во начальника відділу культури і туризму Якубенко С.С. 
ВИРІШИЛИ: рішення №19-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За                    - 21 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції статутів закладів освіти  
Печеніжинської селищної ради  
Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Яворський М.Т. 
ВИРІШИЛИ: рішення №20-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

                                     За                       - 21 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: . Про затвердження у новій редакції статуту Печеніжинської 
дитячої музичної школи 

Доповідач: во начальника відділу культури і туризму Якубенко С.С. 
ВИРІШИЛИ: рішення №21-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За                    - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 1 

 Не голосували  - 6 

СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту Печеніжинського комбінату 
комунальних підприємств в новій редакції 
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Доповідач: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Андрійчук Л.М., співдоповідач начальник Печеніжинського ККП 
Кузик М.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №22-2/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За                    - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 2 

 Не голосували  - 6 

 

 

       Печеніжинський селищний голова ОТГ   І. Довірак 


