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ПРОТОКОЛ 

ХLV позачергової сесії сьомого демократичного скликання 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 

від 16 березня 2020 року      смт. Печеніжин 

 

Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутніх на сесії  22 депутати 

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

 

Начальники та працівники відділів селищної 
ради ОТГ:, Кобацький В.П., Перегінчук В.І, 
Досінчук В.І., Недільська О.В., Шупяк Р.Р., 
Боднаренко Д.Б., Досінчук В.І., Шовгенюк 
С.С., Козьменко М.В., Яворський М.Т., 
Боровська І.М. 
Депутат Івано - Франківської обласної ради 
Лащук Д.В., жителі села Сопів, Стефурак 
І.Д., житель с-ща Печеніжин, приватний 
підприємець Палагнюк В.М 

 

 

Головуючий на сесії: Печеніжинський селищний голова ОТГ Довірак І.В. 
Печеніжинський селищний голова ОТГ Довірак І.В. озвучив порядок денний . 
Довірак І.В. запропонував внести в порядок денний питання «Про розподіл 
залишку коштів освітньої субвенції Печеніжинської селищної ради ОТГ, який 
утворився станом на 01.01.2020 року» 

                                За            - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0  

 Не голосував     -2 

Довірак І.В. запропонував внести в порядок денний питання «Про розгляд заяв 
та відношень»  

                                За            - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0  

 Не голосував     -2 

Лащук Д.В. запропонував внести в порядок денний питання «Про розподіл 
залишку коштів освітньої субвенції Печеніжинської селищної ради ОТГ, який 
утворився станом на 01.01.2020 року». 

                                За            - 19  

 Проти  - 0  

 Утримались - 2  

 Не голосував     -1 
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          Порядок денний прийнятий за основу і в цілому. 
 За            - 22  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0  

 Не голосував     -0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розподіл коштів вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2020 
року 

Доповідач:начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
2. Про формування переліку проектів, що пропонуються до фінансування за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади  в 2020 році 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні 
будівництва об’єктів за рахунок коштів бюджету Печеніжинської селищної 
ради ОТГ 

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

4. Про продовження терміну дії договору оренди частини адміністративних 
приміщень (площею 42 м.кв. та гаражні приміщення, площею 35,0 м.кв.) за 
адресою смт. Печеніжин, вул.Незалежності, 44 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
5. Про затвердження переліку адміністративних послуг 

Доповідач: начальник відділу ЦНАПу Боровська І.М. 
6. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 
актів на 2020 рік 

Доповідач: спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
7. Про внесення змін до складу постійних комісій селищної  ради. 
Доповідач: селищний голова Довірак І.В. 
8. Про затвердження Стратегії розвитку молодіжної політики в Печеніжинській 
об’єднаній територіальній громаді на 2020-2025 роки 

Доповідач: спеціаліст І категорії з ОП, ЦЗ та ТБ  Шовгенюк С.С., співдоповідач 
Козьменко М.В. 
9 Про затвердження Плану удосконалення надання послуги дошкільної освіти. 

Доповідач: спеціаліст І категорії з охорони праці, цивільного захисту та 
техногенної безпеки Шовгенюк С.С 

10. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади. 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
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11 Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки 

Доповідач: начальник відділу освіти молоді та спорту Яворський М.Т. 
12.Про проведення звітування депутатів селищної ради перед виборцями. 
 Доповідач: секретар ради Дудінчук О.В. 
13. Про продовження терміну дії договору оренди комунального майна 
Печеніжинської селищної ради ОТГ з ПАТ «Укртелеком». 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
14. Про схвалення проекту додаткової угоди до Договору про співробітництво 
територіальних громад 

Доповідач: спеціаліст І- категорії відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку Василишин С.В. 
15. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

Доповідач:керуючий справами виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
16. Розгляд земельних питань 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
17. Про внесення змін у класифікаціях видів економічної діяльності закладів 
освіти. 

Доповідач: начальник відділу освіти Яворський М.Т 

18. Про виконання селищного бюджету за 2019 рік 

Доповідач: начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
19. Про розгляд заяв та відношень 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
20. Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції Печеніжинської селищної 
ради ОТГ, який утворився станом на 01.01.2020 року. 

Доповідач: начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
21. Про Внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ради ОТГ на 2020 
рік  
Доповідач: начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
22. Виступи депутатів. 
 

СЛУХАЛИ: Про розподіл коштів вільного залишку, який утворився станом на 
01.01.2020 року 

Доповідач:начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Бакай Я.Ф., Лащук Д. В., Арама П.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2605-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються: 
 За   - 22  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували   -0 

СЛУХАЛИ: Про формування переліку проектів, що пропонуються до фінансування 
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади  в 2020 році 
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Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Бойчук С.М. з пропозицією до передбаченої субвенції добавити 50 
тис. грн. на капітальний ремонт частини нежитлового приміщення адмінбудинку 
(ФАПу) за адресою вул. Шевченка, 80в в с.Рунгури Печеніжинської селищної 
ради ОТГ Коломийського району Івано – Франківської області 
                                За   - 22  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0  

 Не голосували   -0 

Староста с. М. Ключів Миронюк Л.І. з пропозицією зпередбаченої субвенції на 
капітальний ремонт частини приміщень клубу с. Малий Ключів зняти 15 тис. 
грн. та добавити добавити 15 тис. грн. на капітальний ремонт частини 
нежитлового приміщення адмінбудинку (ФАПу) за адресою вул. Шевченка, 80в 
в с.Рунгури Печеніжинської селищної ради ОТГ Коломийського району Івано – 

Франківської області. 
                                За   - 19  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0  

 Не голосували   -3 

Староста с. Марківка з пропозицією з передбаченої субвенції на капітальний 
ремонт покрівлі Марківської гімназії зняти 15 тис. грн. та добавити 15 тис. грн. на 
капітальний ремонт частини нежитлового приміщення адмінбудинку (ФАПу) за 
адресою вул. Шевченка, 80в в с. Рунгури Печеніжинської селищної ради ОТГ 
Коломийського району Івано – Франківської області. 
                                За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0  

 Не голосували   -2 

ВИРІШИЛИ: рішення №2606-45/2020 прийняти за основу та в цілому та 

результати відкритого поіменного голосування додаються 

 За   - 22  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0  

 Не голосували   -0 

СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів бюджету Печеніжинської 
селищної ради ОТГ 

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

ВИРІШИЛИ: рішення №2607-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 1 

 Не голосували   - 0  
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СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії договору оренди частини 
адміністративних приміщень (площею 42 м.кв. та гаражні приміщення, площею 
35,0 м.кв.) за адресою смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 44 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Козьменко В.І. з пропозицією скоротити термін оренди на 1 рік 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2608-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку адміністративних послуг 

Доповідач: начальник відділу ЦНАПу Боровська І.М. 
ВИСТУПИЛИ: Бакай Я.Ф. 
 

 

ВИРІШИЛИ: рішення №2609-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                               За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували     -1 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2020 рік 

Доповідач: спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Недільська 
О.В. 
ВИСТУПИЛИ: Козьменко В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2610-45/2020та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 1 

 Не голосували   - 1 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій селищної ради 

Доповідач: селищний голова Довірак І.В. 
ВИСТУПИЛИ: Михасюк Я.Ф. який заявив про конфлікт інтересів та не брав 
участі в голосуванні 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2611-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 20 

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 2 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегії розвитку молодіжної політики в 
Печеніжинській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2025 роки 
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Доповідач: спеціаліст І категорії з ОП, ЦЗ та ТБ  Шовгенюк С.С., 
співдоповідач Козьменко М.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2612-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 21  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану удосконалення надання послуги 
дошкільної освіти. 

Доповідач: спеціаліст І категорії з охорони праці, цивільного захисту та 
техногенної безпеки Шовгенюк С.С. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2613-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2614-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 2 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки 

Доповідач: начальник відділу освіти молоді та спорту Яворський М.Т. 
ВИСТУПИЛИ: Арама П.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2615-45/2020та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про проведення звітування депутатів селищної ради перед 
виборцями. 
Доповідач: секретар ради Дудінчук О.В. 
ВИСТУПИЛИ: Арама П.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2616-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                                За   - 19  

 Проти  - 0 
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 Утримались - 0 

 Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії договору оренди комунального 
майна Печеніжинської селищної ради ОТГ з ПАТ «Укртелеком». 
Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Козьменко В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2617-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються        

За   - 16  

 Проти  - 0 

 Утримались - 5 

 Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту додаткової угоди до Договору про 
співробітництво територіальних громад 

Доповідач: спеціаліст І- категорії відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку Василишин С.В. 
ВИСТУПИЛИ: Козьменко В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2618-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються        

За   -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували  - 2 

СЛУХАЛИ: . Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого 
самоврядування 

Доповідач:керуючий справами виконавчого комітету Шупяк Р.Р. 
ВИРІШИЛИ: № 2619-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

   За   -20  

Проти  - 0  

Утримались  -0 

Не голосували  - 2  

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 
відновлення ) меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) пакетом 

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

 За   -19  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 3  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
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ВИРІШИЛИ: рішення № 2625-45/2020 № 2626-45/2020 № 2627-45/2020 № 
2628-45/2020 № 2629-45/2020 № 2630-45/2020 № 2631-45/2020 № 2632-45/2020 

№ 2633-45/2020 № 2634-45/2020 № 2635-45/2020 № 2636-45/2020 № 2637-

45/2020  

та результати відкритого поіменного голосування додаються 

 За   -18  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

                                Не голосували  - 4 

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   -18  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували - 4 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2638-45/2020 № 2639-45/2020 № 2640-45/2020 № 
2641-45/2020 № 2642-45/2020 № 2643-45/2020 № 2644-45/2020 № 2645-45/2020 

№ 2646-45/2020 № 2647-45/2020 № 2648-45/2020 № 2649-45/2020 № 2650-

45/2020 № 2651-45/2020 № 2652-45/2020 № 2653-45/2020 та результати 
відкритого поіменного голосування додаються 

За   -18  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  -4 

СЛУХАЛИ:  Про те, щоб проголосувати 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: процедурно 

За   -19  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували - 3  

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. 
Виступили: Довірак І.В., Дмитерко Д.І., Якубенко С.С., які заявили про 
конфлікт інтересів та участь в голосуванні не брали. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2654-45/2020 № 2655-45/2020 № 2656-45/2020 

№2657-45/2020 № 2658-45/2020 № 2659-45/2020 № 2660-45/2020 № 2661-
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45/2020 № 2662-45/2020 № 2663- 45/2020 № 2664-45/2020 № 2665-

45/2020 №2666-45/2020 № 2667-45/2020 № 2668-45/2020 № 2669-45/2020 № 
2670-45/2020 № 2671-45/2020 № 2672-45/2020 № 2673-45/2020 № 2674-45/2020 

№ 2675-45/2020 № 2676-45/2020 № 2677-45/2020 № 2678-45/2020 № 2679-

45/2020 № 2680-45/2020 № 2681-45/2020 № 2682-45/2020 № 2683-45/2020 № 
2684-45/2020 № 2685-45/2020 № 2686-45/2020 № 2687-45/2020 № 2688-45/2020 

№ 2689-45/2020 № 2690-45/2020 № 2691-45/2020 № 2692-45/2020 № 2693-

45/2020 № 2694-45/2020 № 2695-45/2020 № 2696-45/2020 № 2697-45/2020 № 
2698-45/2020 № 2699-45/2020 № 2700-45/2020 № 2701-45/2020, №2765-45/2020 

та результати відкритого поіменного голосування додаються 

За   -17  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували - 5 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки пакетом 

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

За   -20  

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 2 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2702-45/2020 № 2703-45/2020 № 2704-45/2020 № 2705-

45/2020 та результати відкритого поіменного голосування додаються 

За   -18 

Проти  - 0  

Утримались - 2 

Не голосували: - 2  

СЛУХАЛИ:  Про те, щоб проголосувати про затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким передбачена зміна її 
цільового призначення пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: процедурно 

За   -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували: - 2 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового призначення пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2706-45/2020 № 2707-45/2020 № 2708-45/2020 та 
результати відкритого поіменного голосування додаються 

За   -20 
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Проти  - 0   

Утримались -0 

Не голосували  -2  

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

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

 За           -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  -2 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в облікові документи пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2709-45/2020 № 2710-45/2020 № 2711-45/2020 № 

2712-45/2020 № 2713-45/2020 № 2714-45/2020  та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 2 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради 
ОТГ за №2565-43/2019 від 13 грудня 2019 року 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2715-45/2020 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

За           -20 

Проти  - 0 

Утримались - 0 

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати про затвердження акту комісії 
пакетом..  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: процедурно 

 За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про затвердження акту комісії пакетом. 
Доповідач:начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2716-45/2020 № 2717-45/2020 № 2718-45/2020 

№2719-45/2020 №2720-45/2020 №2721-45/2020 №2722-45/2020 №2723-45/2020 

та результати відкритого поіменного голосування додаються 

 За           -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосував     -1 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту детального плану території. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2724-45/2020  та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

 За                      -20 

Проти  - 0 

Утримались - 0 

Не голосували  - 2  

СЛУХАЛИ:  Про те, щоб проголосувати про затвердження кадастрового 
плану земельної ділянки пакетом 

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

За            -21 

Проти   - 0  

Утримались  - 0 

Не голосував      - 1  

СЛУХАЛИ: Про затвердження кадастрового плану земельної ділянки 
пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2725-45/2020 №2726-45/2020 №2728-45/2020 

№2729-45/2020 №2730-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  
                                  За             - 21 

Проти   - 0  

Утримались  - 0 

Не голосував      - 1  

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2730-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

За           -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 2  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення №2731-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                                 За                   -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0 

Не голосували  - 1 

СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки та реєстрація комунальної 
власності. 
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Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Чуйко Г.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2732-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

За            -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   - 1 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2733-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І., 
ВИСТУПИЛИ: Чуйко Г.І 
ВИРІШИЛИ: рішення №№ 2762-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували -2  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ 

за №2546-42/2019 від 15 листопада 2019 року та скасування рішення 

Печеніжинської селищної ради ОТГ за № 2602-43/2019 від 13 грудня 2019 року  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Чуйко Г.І., Федюк П.І., Бакай Я.Ф. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2734-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -4 

СЛУХАЛИ: Про виділення земельних ділянок та надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИСТУПИЛИ: Чуйко Г.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2735-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -4 
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СЛУХАЛИ: Про передачу у оренду земельної ділянки 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2736-45/2020та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Бакай М.М. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2737-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Дмитренко В.М.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2738-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -  1 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Українець М.І.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2739-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про розгляд колективної заяви с.Сопів на звернення стосовно 
земельної ділянки Лани 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2740-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -21 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -1 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Костюк М.В.  
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2741-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -20 
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Проти  - 0   

Утримались - 0  

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Довганюк М.П.  

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2742-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання 

договору оренди землі з Чукур Миколою Михайловичем. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2743-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2744-45/2020та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2745-45/2020  та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2746-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  
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Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2747-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ:Сметанюк М.І., житель селища Печеніжин Стефурак І.Д., Кузик 
М.В., Пнівчук Р.Ф. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2748-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -17 

Проти  - 0  

Утримались - 3  

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2749-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 1  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2750-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -16 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -6 

СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2751-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -15 

Проти  - 0  
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Утримались - 0  

Не голосували   -7 

СЛУХАЛИ: Про те щоб проголосувати про відмову у наданні дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пакетом 

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

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИСТУПИЛИ:Стефурак В.В., який заявив про конфлікт інтересів та участі в 
голосуванні не брав. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2752-45/2020 № 2753-45/2020 № 2754-45/2020 № 
2755-45/2020 № 2756-45/2020 та результати відкритого поіменного голосування 
додаються  

За            -17 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -5 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І 
ВИСТУПИЛИ: Стефурак В.В., який заявив про конфлікт інтересів та участі в 
голосуванні не брав, Пнівчук Р.Ф., Недільська О.В., яка роз’яснила питання 
громадських слухань відповідно до Положення «Про громадські слухання» 
Піганюк В.П., який подав пропозицію дане питання відкласти та розглянути 
після проведення громадських слухань. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2757-45/2020 за основу і в цілому та результати 
відкритого поіменного голосування додаються  

За            -16 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -6 

СЛУХАЛИ: Про виділення земельної ділянки 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2758-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -20 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -2 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється 
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Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2759-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -19 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -3 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 
власності 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І.. 
ВИСТУПИЛИ: Чуйко Г.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2760-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -17 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -5 

СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії договору оренди землі 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Чуйко Г.І., приватний підприємець Палагнюк В.М., Бакай Я.Ф. 
Стефурак В.В. Лащук Д.В.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 2761-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -16 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -6  

СЛУХАЛИ: Про розгляд колективного звернення депутатів старости і 
депутатів села Сопів 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ Чуйко Г.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2763-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -4 

СЛУХАЛИ: Про звернення Котів І.М повернутись до розгляду питання «Про 
внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ за №2546-42/2019 

від 15 листопада 2019 року та скасування рішення Печеніжинської селищної 
ради ОТГ за №2602-43/2019 від 13 грудня 2019 року», який запропонував 
скасувати рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ за №2546-42/2019 від 15 

листопада 2019 року в частині земельних ділянок, які знаходяться в межах 
селища Печеніжин після проведення громадських обговорень 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин Перегінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Котів І.М. 
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ВИРІШИЛИ: рішення №2764-45/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -17 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -4 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін у класифікаціях видів економічної діяльності 
закладів освіти 

Доповідач: начальник відділу освіти Яворський М.Т. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2620-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -4 

СЛУХАЛИ: Про виконання селищного бюджету за 2019 рік 

Доповідач: начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2621-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -4 

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв та відношень 

Доповідач: начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку Кобацький В.П. 
ВИРІШИЛИ: рішення №2622-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -17 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували   -5 

СЛУХАЛИ: Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції Печеніжинської 
селищної ради ОТГ, який утворився станом на 01.01.2020 року. 

Доповідач: начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
ВИСТУПИЛИ: Арама П.В 

ВИРІШИЛИ: рішення №2623-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували  - 4 

СЛУХАЛИ: Про Внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ради 
ОТГ на 2020 рік  
Доповідач: начальник відділу фінансів Досінчук В.І. 
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ВИРІШИЛИ: рішення №2624-45/2020 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються  

За            -18 

Проти  - 0  

Утримались - 0  

Не голосували  - 4 

ВИСТУПИЛИ: Козьменко В.І., запропонував звернутись до ОДА Івано-

Франківської області, КМУ з питанням ціни за транспортування газу, а саме, 
щоб даний платіж був знятий з мешканців громади, також висунув своє 
невдоволення роботою земельної комісії, вказав що на його звернення по 
самозахопленню городу комісія погано спрацювала. 

Котів І.М. спростував твердження та додав, що земельна комісія вчасно виїхала 
на виклик і склала протокол, також на його звернення зреагувала 
адміністративна комісія. 
Стефурак В.В. звернувся з проблемою паління трави на території 
Печеніжинської ОТГ. 
Бакай Я.Ф. попросив доповісти щодо питання прийняття інструктора по спорту 
в селі Сопів. 
Федюк П.І. з пропозицією, щоб кожному депутатові після сесії видавали 
протокол та прийняті рішення сесії Печеніжинської селищної ради ОТГ 

Бойчук С.М. звернулась з питанням спрямування освітньої субвенції та 
надбавки за престижність педагогічним працівникам. 
Лащук Д.В. доповів що звернення Бойчук С.М. на даний час недоцільне і його 
потрібно піднімати при спрямуванні освітньої субвенції на 2021 рік. 
 

 

 

 

       Печеніжинський селищний голова ОТГ   І. Довірак 


