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ПРОТОКОЛ 

ХLIIІ сесії сьомого демократичного скликання 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 

від 13 грудня 2019 року      смт. Печеніжин 

 

Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутніх на сесії  22 депутати 

Запрошені на сесію: старости сіл :  Ющак В.В., Боянчук Р.М. 
Шовгенюк Л.М., Копильців І.М., Лесюк 
В.М., Гриньків М.В., Миронюк Л.І.,  

 Перший заступник селищного голови 
Стефанюк М.Я. 
Начальники та працівники відділів селищної 
ради ОТГ:, Кобацький В.П., Перегінчук В.І, 
Олексіїшин О.М.,Досінчук В.І., Сметанюк 
О.І., Недільська О.В., Шупяк Р.Р., 
Боднаренко Д.Б., Досінчук В.І. 
 

 

Головуючий на сесії: Печеніжинський селищний голова ОТГ Довірак І.В. 
Печеніжинський селищний голова ОТГ Довірак І.В. озвучив порядок денний . 
          Порядок денний прийнятий за основу і в цілому. 
 За            - 18  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0  

 Не голосував     -0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про передачу на баланс КМП «Коломийський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради» автомобілів 
RENAULT DUSTER LIFE 

Доповідач: селищний голова Довірак І.В. 
2. Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 

Доповідач:начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
3. Про надання дозволу на списання основних засобів 

Доповідач:головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Олексіїшин О.М. 
4. Про передачу майна комунальної власності Печеніжиснької селищної ради 

об’єднаної територіальної громади на праві  господарського відання    
Печеніжинському комбінату комунальних підприємств 

Доповідач:головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Олексіїшин О.М. 
5. Про передачу майна  
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Доповідач:головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Олексіїшин О.М. 
6. Про безоплатну передачу майна із комунальної власності Відділу культури і 
туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ у власність церкви «Чуда 
Архістратига Михаїла» с. Рунгури  
Доповідач:головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Олексіїшин О.М. 
7. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2020 рік 

Доповідач: спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
8. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг 

Доповідач: начальник відділу ЦНАПу Боровська І.М. 
9. Про Програму з підвищення ефективності управління активами 
Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 

роки 

Доповідач: керуючий справами виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
10. Про Положення про Антикорупційну раду при Печеніжинській об’єднаній 
територіальній громаді 
Доповідач:спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
11. Розгляд земельних питань. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
12. Про співфінансування проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році. 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
13. Про розгляд заяв та відношень. 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
14. Про продовження  терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень   
Печеніжинської селищної ради з Акціонерним товариством «Укрпошта» 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
15. Виступи депутатів. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової соціальної Програми «Молодь 
Печеніжинської ОТГ» на 2020 рік  

Доповідач: представники Молодіжної ради співдоповідач: начальник відділу 
освіти, молоді та спорту Яворський М.Т. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2548-43/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються: 
 За   - 18  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 
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 Не голосували   -0 

СЛУХАЛИ: Про Цільову Програму щодо забезпечення та захист прав дітей на 
території Печеніжинської ОТГ на 2020-2022р.р. 

Доповідач: головний спеціаліст служби у справах дітей Вінтоняк М.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2549-43/2019  та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 18  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0  

 Не голосували   -0 

СЛУХАЛИ: Про перелік окремих категорій населення, яким передбачено пільги в 
оплаті за житлово-комунальні послуги електроенергію, газ, паливо, зв'язок за рахунок 
коштів селищного бюджету. 

Доповідач: начальник відділу соціальної роботи Семенович І.І. 
ВИСТУПИЛИ: Бакай Я.Ф. з пропозицією збільшення відсотків всім інвалідам І 
групи. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2550-43/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 18  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   - 0  

СЛУХАЛИ: Про селищний бюджет на 2020 рік 

Доповідач:перший заступник селищного голови Стефанюк М.Я., співдоповідач 
начальник відділу фінансів Досінчук В.І., селищний голова Довірак І.В. 
ВИСТУПИЛИ: старости Копильців І.М., Шовгенюк Л.М., Гриньків М.В., во. 
старости Григорів В.М. 
Бакай Я.Ф. з пропозицією ознайомити детально всіх присутніх по статтях 
бюджету. 
Арама П.В. пропозиції: - з резервного фонду зняти 10000 грн та перекинути на 
програму відділу культури (для проведення кінних змагань); 
- з резервного фонду зняти 10000 грн та перекинути (на програму підтримки 
поліції для проведення кінних змагань); 
- на програму депутатських повноважень передбачити в бюджеті на кожного 
депутата100000 грн, зняти з апарату управління ці кошти та бюджет затвердити 
на 11 місяців 

Стефанюк М.Я. доповів про проект селищного бюджету на 2020 року та  про 
дві пропозиції до проекту бюджету щодо його збалансованості. 
 

 

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2472-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 
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 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про передачу майна  

Доповідач:головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Олексіїшин О.М. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2473-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували     -1 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу майна із комунальної власності Відділу 
культури і туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ у власність церкви 
«Чуда Архістратига Михаїла» с. Рунгури  

Доповідач:головний бухгалтер відділу культури і туризму Боднаренко Уляна 
Василівна 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2474-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0  

 Не голосували   - 1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік. 

Доповідач: спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
ВИСТУПИЛИ: Бакай Я.Ф. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2475-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14 

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 1 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до переліку адміністративних послуг 

Доповідач: начальник відділу ЦНАПу Боровська І.М. 
ВИСТУПИЛИ: Сметанюк М.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2476-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про Програму з підвищення ефективності управління активами 
Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 

роки 

Доповідач: керуючий справами виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
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ВИРІШИЛИ: рішення № 2477- 42/2019та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про Положення про Антикорупційну раду при Печеніжинській 
об’єднаній територіальній громаді 
Доповідач:спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2478-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували    - 1 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Довірак І.В. із заявою про конфлікт інтересів та участі в 
голосуванні не брав. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2482-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 14  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували    - 1 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ:  

 За   - 14  

 Проти  - 0 

 Утримались - 0 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2483-42/2019 №2484-42/2019 №2485-42/2019 №2486-

42/2019 №2487-42/2019  №2488-42/2019 №2489-42/2019 №2490-42/2019 №2492-

42/2019 та результати відкритого поіменного голосування додаються        

За   - 14  

 Проти  - 0 
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 Утримались - 0 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: процедурно 

За   -14 

Проти  - 0  

Утримались - 1  

Не голосували  - 1 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2493-42/2019 №2494-42/2019 №2495-42/2019 

№2496-42/2019 №2497-42/2019 №2498-42/2019 №2499-42/2019 №2500-42/2019 

та результати відкритого поіменного голосування додаються  
За   -14  

Проти  - 0  

Утримались  -0 

Не голосували  - 1  

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ:  процедурно 

 За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 1  

СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2501-42/2019 №2502-42/2019 №2503-42/2019 №2504-

42/2019 №2505-42/2019 №2506-42/2019 №2507-42/2019 №2508-42/2019 №2509-

42/2019 №2510-42/2019 №2511-42/2019 №2512-42/2019 №2513-42/2019 №2514-

42/2019 №2515-42/2019 та результати відкритого поіменного голосування 
додаються 

За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували -1  

СЛУХАЛИ:  Про те, щоб проголосувати про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність 

пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І  
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ВИРІШИЛИ:  

За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували - 1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передати у власність пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2516-42/2019 №2517-42/2019 №2518-42/2019 

№2519-42/2019 №2520-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  -1 

СЛУХАЛИ:  Про те, щоб проголосувати про внесення змін в облікові 
документи пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І  
ВИРІШИЛИ:  

За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували - 1  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в облікові документи пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І  
ВИРІШИЛИ: рішення №2521-42/2019 №2522-42/2019 №2523-42/2019 

№2524-42/2019 №2525-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували - 1  

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про затвердження акту комісії 
пакетом 

Доповідач: начальник  відділу земельних відносин Перегінчук В.І  
ВИРІШИЛИ:  

За   -14  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 1 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акту комісії пакетом  

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І  
ВИРІШИЛИ: рішення №2526-42/2019 №2527-42/2019 №2528-42/2019 та 

результати відкритого поіменного голосування додаються 

За   -14 

Проти  - 0  
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Утримались - 0 

Не голосували: - 1  

СЛУХАЛИ: Про затвердження кадастрового плану  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2529-42/2019 результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

За   -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували: - 1  

СЛУХАЛИ:  Про те, щоб проголосувати про затвердження детального 
плану території пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ:  

За   -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували: - 1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2530-42/2019 № 2531-42/2019№ 2532-42/2019 та 
результати відкритого поіменного голосування додаються 

За   -14 

Проти  - 0  

Утримались -0 

Не голосували  -1  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2533-42/2019 № 2534-42/2019 та результати 
відкритого поіменного голосування додаються 

 За             14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували    -1 

СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2545-42/2019 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до генерального плану с. Кийданці 
Печеніжинської селищної ради ОТГ Коломийського району Івано-Франківської 
області. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
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ВИРІШИЛИ: рішення № 2535- 42/2019 та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

За           -14 

Проти  - 0 

Утримались - 0 

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди, передачу земельної 
ділянки в постійне користування.  

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2536-42/2019 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

 За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди землі. 
Доповідач:начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2537-42/2019 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

 За           -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосував     -1 

СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки землі. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2538-42/2019 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

 За                      -14 

Проти  - 0 

Утримались - 0 

Не голосували  - 1  

СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди землі. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
 ВИРІШИЛИ: рішення № 2539-42/2019 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

За            -14 

Проти   - 0  

Утримались  - 0 

Не голосував      - 1  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності  

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: відкласти вирішення даного питання: 

За            -14 

Проти   - 0  

Утримались  - 0 
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Не голосував      - 1  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки під водозабірну свердловину.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2540-/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

За           -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  -1 

СЛУХАЛИ: Про виділення земельних ділянок, звернення Турянського 
Віталія Петровича та Турянського Михайла Петровича  

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Шовгенюк Л.М., яка запропонувала відкласти вирішення даного 
питання до визначення спадкоємців на майно. 
ВИРІШИЛИ: відкласти вирішення даного питання №2515-42/2019 

За                    -13+1 голос І.Довірака 

Проти  - 0  

Утримались - 1 

Не голосували  - 1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної  
грошової оцінки земель населеного пункту с.Марківка 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2541-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   - 1 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення локальних змін до 
генерального плану села Малий Ключів Коломийського району Івано-

Франківської області. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Довірак І.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2542-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення змін до генерального плану 
смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Довірак І.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2543-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  
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За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИВ: І.Довірак з пропозицією відкласти дане питання 

СЛУХАЛИ: Про передачу у оренду земельної ділянки  

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Шовгенюк Л.М. 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято, результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -0 

Проти  - 0  

Утримались - 14 

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2543-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах), земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів  
Печеніжинської селищної ради ОТГ. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИСТУПИЛИ: Бакай Я.Ф, Шовгенюк Л.М., Пнівчук Р.Ф. Стефурак В.В. із 
заявою про конфлікт інтересів та участі в голосуванні не брав. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2546-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -13+1голос Довірак І.В. 
Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ 
за №2461-41/2019 від 17 вересня 2019 року 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення №2547-42-/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -13+1голос Довірак І.В. 
Проти  - 0  
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Утримались - 0  

Не голосували   -  2 

СЛУХАЛИ: Про звернення громадянина Стефурака В.В. про передачу 
гр.Стефураку В.В. земельних ділянок для сінокосіння та під пасовища в 
урочищі Верхи, Під Верхи, Лисаня. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Довірак І.В. із пропозицією провести громадські слухання, 
Стефурак В.В., Дудінчук О.В.. 
ВИРІШИЛИ: доопрацювати даний проект рішення. Рішення по даному 
питанню не приймалось. 
СЛУХАЛИ: Про співфінансування проектів, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П  

ВИРІШИЛИ: рішення № 2479-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв та відношень. 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П  

ВИРІШИЛИ: рішення № 2480-42/2019 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про продовження  терміну дії договорів оренди нежитлових 
приміщень Печеніжинської селищної ради з Акціонерним товариством 
«Укрпошта». 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П  

ВИРІШИЛИ: рішення № 2481-42/2019та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -14 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ   І. Довірак 


