
                                                          

                            ВЕРХНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                      ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ 

                    Калуського району Івано-Франківської  області 
                                   П Р О Т О К О Л  № 18 

                   ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 

Від 07.12. 2020 року                                                           с.Верхня 

                                                          Розпочато засідання о  14.30 год. 
                                                          Закінчено засідання о   15.30 год. 
 

БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : Маліборський Михайло  Богданович –
сільський голова Верхнянської сільської ради ОТГ 

Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету Верхнянської 
сільської ради ОТГ 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ  

Олексин  Олег  Володимирович- заступник сільського голови  
Климишин Іван Іванович-начальник відділу  освіти Верхнянської ОТГ  

Луговий  Іван  Ярославович-староста сіл Завадка,Болохів,Степанівка 

Нижник  Федір  Михайлович-староста  сіл  Збора,Кулинка 

Попович  Микола  Володимирович–староста сіл Негівці,Гуменів   
Ладаняк  Володимир  Михайлович- староста села Довгий Войнилів 

Зомчак  Марія  Дмитрівна-староста  сіл  Станькова,Вилки                                                

ВІДСУТНІ 
Маліборська Ірина Василівна-головний лікар КНП « Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Верхнянської сільської ради ОТГ           

Стратієнко Іван Іванович-завідувач сектору з питань культури,релігій та 
туризму Верхнянської сільської ради ОТГ 

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й 
1.СЛУХАЛИ:Про затвердження графіку прийому громадян керівництвом  
ОТГ 

ДОПОВІДАЛА : Ситник  Марія  Ярославівна- секретар  виконавчого  
комітету Верхнянської  сільської  ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ: Олексин О.В., Луговий  І,Я., Зомчак  М.Д. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 74  від 07.12.2020 року 

« Про затвердження  графіку  прийому громадян керівництвом  ОТГ » 

додається 

2.СЛУХАЛИ:Про уповноваження старост сіл Верхнянської сільської ради  
ОТГ на  вчинення нотаріальних  дій  
ДОПОВІДАВ: Маліборський Михайло  Богданович-сільський  голова 
Верхнянської сільської  ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ: Ситник М.Я.,Нижник Ф.М.,Олексин О.В. 



За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно 

ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 75  від 07.12.2020 року 

« Про уповноваження старост сіл Верхнянської сільської ради  ОТГ на  
вчинення нотаріальних  дій »  додається 

3.СЛУХАЛИ:Про  затвердження  тендерного  комітету та  Положення про 
тендерний  комітет Верхнянської  сільської ради ОТГ в новій  редакції 
ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна- секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Олексин О.В., Маліборський М.Б.,Зомчак  М.Д. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 76  від 07.12.2020 року 

«  Про  затвердження  тендерного  комітету та  Положення про тендерний  
комітет Верхнянської  сільської ради ОТГ в новій  редакції» додається 

4.СЛУХАЛИ:Про  створення  комісії з  питань техногенно-екологічної  
безпеки та  надзвичайних ситуацій  із змінами 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна- секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ: Попович М.В.,Зомчак М.Д.,Маліборський М.Б. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 77  від 07.12.2020 року 

«  Про створення  комісії з  питань техногенно-екологічної  безпеки та  
надзвичайних ситуацій  із змінами » додається 

5.СЛУХАЛИ:Про створення  комісії з  розгляду  земельних  спорів та  
затвердження Положення про  комісію із змінами 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ: Климишин І.І.,Ладаняк В.М.,Луговий І.Я. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 78  від 07.12.2020 року 

«  Про створення  комісії з  розгляду  земельних  спорів та  затвердження 
Положення про  комісію, із змінами » додається 

6.СЛУХАЛИ:Про внесення  змін до  складу  комісії з  питань визначення  
стану зелених  насаджень та їх відновлювальної вартості. 
ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ: Олексин О.В.,Луговий І.Я.,Зомчак  М.Д. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 79  від 07.12.2020 року 

«  Про внесення  змін до  складу  комісії з  питань визначення  стану зелених  
насаджень та їх відновлювальної вартості » додається 

7.СЛУХАЛИ:Про затвердження  нового  складу комісії з  питань  захисту  
прав  дитини 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ: Зомчак М.Д.,Маліборський М.Б.,Олексин О.В. 



За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 80  від 07.12.2020 року 

«  Про затвердження  нового  складу комісії з  питань  захисту  прав  дитини» 

8.СЛУХАЛИ:Про створення пункту збору  і відправки ресурсів, 
затвердження особового  складу,  із  змінами 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Олексин О.В.,Климишин І.І.,Нижник Ф.М. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 81  від 07.12.2020 року 

«створення пункту збору  і відправки ресурсів, затвердження особового  
складу,  із  змінами » додається 

9.СЛУХАЛИ:Про визначення уповноважених осіб зі  складання 
адміністративних  протоколів ,із змінами 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Маліборський  М.Б.,Климишин І.І.,Луговий  І.Я. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 82  від 07.12.2020 року 

«Про визначення уповноважених осіб зі  складання адміністративних  
протоколів ,із змінами » додається 

10.СЛУХАЛИ:Про затвердження нового  складу опікунської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Нижник Ф.М.,Зомчак М.Д.,Луговий І.Я. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 83  від 07.12.2020 року 

«Про затвердження нового  складу опікунської ради » додається 

11.СЛУХАЛИ:Про затвердження Міжвідомчої ради Верхнянської   сільської 
ради ОТГ з питань  сім’ї, гендерної  рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству  в сім’ї та  протидії торгівлі  людьми, із  змінами 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Олексин О.В., Маліборський  М.Б., Попович М.В. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 84  від 07.12.2020 року 

«Про  затвердження Міжвідомчої ради Верхнянської   сільської ради ОТГ з 
питань  сім’ї, гендерної  рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству  в сім’ї та  протидії торгівлі  людьми, із  змінами » додається 

12.СЛУХАЛИ:Про створення робочої  комісії з  питань сплати платежів до  
бюджету та  легалізації заробітної  плати, із  змінами 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Зомчак  М.Д.,Климишин І.І.,Олексин О.В. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  



ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 85  від 07.12.2020 року 

«Про створення робочої  комісії з  питань сплати платежів до  бюджету та  
легалізації заробітної  плати, із  змінами  » додається 

13.СЛУХАЛИ:Про внесення  змін  до  спостережної  комісії Верхнянської  
сільської  ради ОТГ 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Попович М.В.,Ладаняк В.М.,Олексин О.В. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 86 від 07.12.2020 року 

«Про внесення  змін  до  спостережної  комісії Верхнянської  сільської  ради 
ОТГ» додається 

14.СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту  бюджету на 2021-2023 роки 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Маліборський М.Б.,Луговий  І.Я. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 87 від 07.12.2020 року 

«Про затвердження  проекту  бюджету на 2021-2023 роки» додається 

15.СЛУХАЛИ:Про присвоєння поштової  адреси 

ДОПОВІДАЛА: Ситник Марія Ярославівна-секретар виконавчого комітету 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

ВИСТУПИЛИ:Олексин О.В.,Ладаняк В.М.,Попович  М.В. 
За рішення по даному  питанні  проголосували одноголосно  
ВИРІШИЛИ :Рішення виконавчого комітету № 88 від 07.12.2020 року 

«Про присвоєння поштової  адреси на  житловий  будинок Маліборського 
В.В.» додається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Михайло  Маліборський 
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