
 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
дванадцята  сесія восьмого скликання 

                    

                                                            ПРОТОКОЛ №11 

Від 24  серпня  2021 року 

село Верхня 

 

Всього обрано депутатів   - 22 чол. 
                                 

                                             Присутні на  сесії 
 

Присутніх депутатів      -  14 чол. 
Сільський голова   Маліборський Михайло Богданович 

Заступник сільського голови Олексин  Олег  Володимирович 

Кизимишин Назарій  Михайлович-депутат обласної ради 

Філіпович Микола  Олексійович-заступник голови Калуської районної ради 

Маліборська Ірина  Василівна-депутат районної ради 

Старости сіл ОТГ- Луговий І.Я.,Зомчак М.Д.,Нижник Ф.М.,Попович М.В.,  керівники 
установ, організацій, відділів  та  секторів Верхнянської сільської  ради ОТГ.           
            Засідання дванадцятої урочистої  сесії Верхнянської сільської  ради ОТГ восьмого 
скликання розпочав сільський голова Маліборський  М.Б. 
            Голова ознайомив  присутніх з  порядком денним  дванадцятого  засідання  сесії, 
який був надісланий депутатам на ознайомлення на  персональні електронні адреси. 
Зауважень та пропозиції до порядку денного сесії не було  , тому депутати затвердили 
порядок денний  сесії  в  цілому. 
                                         

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Про  внесення змін та  доповнень до сільського бюджету на 2021  рік 

рішення № 233-12/2021 , Зубаль Л.Р. начальник фінансового  відділу 

2.Про затвердження  Програми охорони навколишнього  природного  середовища 
Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021-2024 роки 

рішення № 234-12/2021 , Зубаль Л.Р. начальник фінансового  відділу 

3.Про створення сільського фонду охорони навколишнього  природного  середовища та  
затвердження Положення  про  сільський  фонд охорони навколишнього  природного 
середовища Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 235-12/2021 , Зубаль Л.Р. начальник фінансового  відділу 

4.Про участь в дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку  місцевого 
самоврядуванння  
рішення № 236-12/2021,Федоришин М.М.-головний  спеціаліст з розвитку громади, 
інвестицій та проектної діяльності 
5.Про  схвалення прогнозу сільського бюджету ОТГ на 2022-2024 роки 

рішення не виноситься, прогноз пропонується для  ознайомлення 

 



 

 

 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін та доповнень до бюджету Верхнянської сільської 
ради ОТГ на 2021 рік 

ДОПОВІДАЛА: Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу Верхнянської сільської ради 
ОТГ, яка сказала, що проект рішення  по внесенню змін до  сільського бюджету розглядався 
на бюджетній комісії, опрацьований, узгоджений з керівниками відділів ,надісланий  всім 
депутатам на персональні  електронні адреси. Станом на   сьогодні змін до рішення немає, 
тому даний проект рішення  виноситься на  голосування   депутатського  корпусу.  
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 24.08.2021 року №233-12/2021  «Про внесення  
змін та доповнень до бюджету Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021 рік » додається. 
2.СЛУХАЛИ : Про затвердження  Програми охорони навколишнього природного  
середовища Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021- 2024 роки 

ДОПОВІДАЛА: Зубаль Л.Р-начальник  фінансового відділу  , яка коротко ознайомила  
присутніх із змістом Програми охорони навколишнього природнього середовища.Оскільки 
проект рішення  був надісланий  депутатам для  ознайомлення  та  детального  вивчення на 
персональні електронні  адреси ,питань та  зауважень по даній  Програмі не було. 
Сільський  голова поставив на  голосування проект рішення по даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 24.08.2021 року №234-12/2021 «Про 
затвердження  Програми охорони навколишнього природного  середовища Верхнянської 
сільської ради ОТГ на 2021- 2024 роки», додається. 
3.СЛУХАЛИ : Про створення сільського фонду охорони навколишнього  природного  
середовища та  затвердження Положення  про  сільський  фонд охорони 
навколишнього  природного середовища Верхнянської сільської ради ОТГ 

ДОПОВІДАЛА: Зубаль Л.Р-начальник  фінансового відділу  , яка сказала що для 
функціонування  Програми охорони навколишнього природнього середовища необхідно 
створити сільський фонд охорони навколишнього природнього  середовища та  затвердити 
Положення  про сільський  фонд. 
Зауважень та  пропозицій по даному  питанню не було. 
Сільський  голова поставив на  голосування проект рішення по даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 24.08.2021 року №235-12/2021  «Про створення 
сільського фонду охорони навколишнього  природного  середовища та  затвердження 
Положення  про  сільський  фонд охорони навколишнього  природного середовища 
Верхнянської сільської ради ОТГ»,додається. 
4.СЛУХАЛИ : Про участь в дванадцятому  обласному конкурсі проєктів  та програм 
розвитку  місцевого самоврядування. 
ДОПОВІДАЛА: Федоришин М.М.-головний  спеціаліст з питань з розвитку громади, 
інвестицій та проектної діяльності, яка сказала, що на  сьогоднішній  час  в  громаді  
гостро стоїть питання збору  та  утилізації ТПВ. За кошти громади та  за  сприяння  
програми ДОБРЕ придбано вже  багато сміттєвих баків, але потреба  в них є і  на 
сьогоднішній день. Жителі  сіл громади активно заключають договори  на  вивіз сміття, 
тому є необхідність в придбанні сміттєвих баків. Саме тому на дванадцятий  обласний 
конкурс подається  проект на  придбання контейнерів для  збору  ТПВ, співфінансування з 
місцевого бюджету по якому  становитиме 165 тис.грн. 
Сільський  голова поставив на  голосування проект рішення по даному  питанню. 
Депутати одноголосно підтримали даний  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 



ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 24.08.2021 року №236-12/2021  «Про участь в 
дванадцятому  обласному конкурсі проєктів  та програм розвитку  місцевого 
самоврядування»,додається. 
5.СЛУХАЛИ : Про схвалення прогнозу сільського бюджету на 2022-2024 роки 

ДОПОВІДАЛА: Зубаль Л.Р-начальник  фінансового відділу  , яка довела  до відома  
присутніх  інформацію з приблизними розрахунками прогнозу  сільського  бюджету  на 
2022-2024 роки.Звичайно при затвердженні сільського бюджету на наступні роки буде  ще  
багато зауважень, змін та  доповнень але  попередні  цифри були взяті  до  відома  депутатів.  
Даний  проект рішення на  голосування  не виносився. Інформація пропонувалася для  
ознайомлення депутатського корпусу,  старост , керівників установ та  організацій. 
           Після  всіх питань порядку  денного 12 урочистої сесії Верхнянської сільської ради 
ОТГ сільський  голова запросив до  слова депутата Івано-Франківської обласної ради 
Назарія  Кизимишина. 
            Обласний депутат привітав усіх присутніх із 30-ою річницею Незалежності 
України.Побажав депутатам плідної праці на  благо громади ,мудрих рішень, допомоги та  
підтримки обранцям та  процвітання селам громади. 
             Сільський  голова Михайло Маліборський  також привітав усіх присутніх із 
святом,подякував  депутатам усіх  рівнів  за допомогу  та підтримку, побажав  усім 
міцного здоров’я і запросив усіх присутніх на  урочистості  з  нагоди 30-ої річниці 
Незалежності України. 
Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 
Пленарне засідання  дванадцятої урочистої   сесії восьмого скликання , яке велося в  
онлайн режимі, закрите. 
Звучить  гімн. 
 

 

 

 

Сільський  голова                                             Михайло Маліборський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


