
 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від 31 липня 2020 року смт. Печеніжин №191-д 

 

Про скликання 46 (чергової) 
сесії селищної ради 

 

Відповідно до статей 42 та 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи факт неявки більшості депутатів 
сьомого скликання на чергове засідання 31 липня 2020 року о 1000

 годині в 
приміщенню будинку культури смт. Печеніжин, вулиця Незалежності, будинок 
19: 

1. Провести пленарне засідання 46 (чергової) сесії селищної ради            
7 скликання 14 серпня 2020 року о 1000

 годині в приміщенню будинку культури 
смт. Печеніжин, вулиця Незалежності, будинок 19. 

2. На розгляд пленарного засідання сесії винести питання: 
- «Про виконання селищного бюджету за І квартал 2020 року»; 

- «Про виконання селищного бюджету за І півріччя 2020 року»; 

- «Про затвердження рішення постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку»; 

- «Про затвердження розпорядження селищного голови «Про внесення 
змін до селищного бюджету на 2020 р.»; 

- «Про затвердження Положення про порядок оренди майна 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та 
забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»; 

- «Про затвердження переліку майна першого та другого типу 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади»; 

- «Про внесення змін до Договору від 13 січня 2016 року «Про передачу 
в оперативне управління приміщень закладів охорони здоров’я, що перебувають 
у комунальній власності територіальних громад с.Княждвір, с.Кийданці, 
с.Сопів, с.Малий Ключів, с.Рунгури, с.Слобода, с.Марківка, с.Молодятин, с-ще 
Печеніжин, в особі Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади відповідно до рішення селищної ради від 13 січня 2016 року №53-

4/2016»; 

- «Про передачу в оперативне управління нежитлового приміщення, 
поліклініки №2, за адресою вулиця Незалежності, 52 в смт. Печеніжин, 
Печеніжинської селищної ради ОТГ відділу культури та туризму 



Печеніжинської селищної ради ОТГ»; 

- «Про передачу в оперативне управління приміщення «Амбулаторія 
групової практики сімейної медицини по вул. Франка, 8а в смт. Печеніжин, 
Печеніжинської селищної ради ОТГ Коломийського району»; 

- «Про затвердження Положення про ґендерну політику в 
Печеніжинській ОТГ»; 

- «Про внесення змін в рішення №9-1/2016 від 12.11.2016 року «Про 
Положення про постійні комісії Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади»; 

- «Про внесення змін до рішення Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади від 23.10.2017 р. № 1329-22/2017 «Про 
затвердження «Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 
Печеніжинській селищній раді ОТГ та її виконавчих органах»; 

- «Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми 
соціального захисту населення Печеніжинської ОТГ на 2018-2021р.р. 
затвердженої від 16 березня 2018 року №1591-25/2018 (зі змінами)»; 

- «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади»; 

- «Про розгляд звернення депутатки Печеніжинської селищної ради 
Надії Киртоки»; 

- «Про звернення директора Печеніжинського ліцею Кузика Михайла 
Васильовича щодо вирішення питання доцільності експлуатації приміщення 
автокласу Печеніжинського ліцею за адресою смт. Печеніжин, вул. 
Незалежності, 62»; 

- «Про звернення жителя с.Княждвір Миколи Калцуняка про надання в 
оренду частини нежитлового приміщення (складу) в с.Кийданці»; 

- «Про передачу майна у власність Печеніжинському комбінату 
комунальних підприємств»; 

- «Про внесення змін до рішення №2224-38/2019 від 21.05.2019 року 
«Про утворення адміністративної  комісії Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади та затвердження положення про 
адміністративну комісію при виконавчому комітеті Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади»; 

- «Розгляд земельних питань»; 

- «Виступи депутатів». 

3. На сесію запросити депутатів селищної ради, керівників відділів, 
служб, старост виконавчих підрозділів сіл Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                              І. Довірак 
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