
 

Україна 

Верхнянська сільська рада 

Калуського району Івано-Франківської області 
двадцять п’ята  позачергова сесія восьмого скликання 

 

                                                            ПРОТОКОЛ №27 

Від 20 липня  2022 року 

село Верхня 

Всього обрано депутатів   - 22 чол. 
                                 

                                             Присутні на  сесії 
Присутніх депутатів      -  15 чол. 
Сільський голова   Маліборський Михайло Богданович 

Заступник сільського голови Олексин  Олег  Володимирович 

Старости сіл - Луговий І.Я.,Зомчак М.Д.,Нижник Ф.М.,Попович М.В., Ладаняк В.М., 
керівники установ, організацій, відділів  та  секторів Верхнянської сільської  ради .            
            Засідання  двадцять п’ятої позачергової  сесії Верхнянської сільської  ради  восьмого 
скликання розпочав сільський голова Маліборський  М.Б. Хвилиною мовчання присутні  
вшанували світлу  пам'ять загиблих героїв, захисників нашої України  та  всіх мирних 
жителів , що загинули від рук  російських окупантів. 
            Голова ознайомив присутніх з одним питанням порядку денного двадцять п’ятої  
позачергової сесії сільської ради. 
           Депутати затвердили порядок денний  сесії без змін та зауважень.  
 

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Про внесення  змін та  доповнень до сільського бюджету на 2022 рік.  
рішення № 454-25/2022 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

 

1.СЛУХАЛИ : Про  внесення  змін  та  доповнень  до  сільського  бюджету на 2022  рік  

ДОПОВІДАЛА:Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу  , яка ознайомила присутніх 
із  рішенням 15 сесії Івано-Франківської ОДА від 06.07.2022,  яким Верхнянській сільській 
раді виділено  кошти з обласного бюджету на облаштування   сховищ (укриттів) , що 
перебувають на балансі  сільської ради та  кошти на  придбання електрокардіографа для 
Верхнянської амбулаторії. 
Оскільки питання  будівництва та  облаштування  сховищ є надзвичайно актуальними і 
першочерговими, необхідно терміново прийняти кошти обласного бюджету на  місцевий  
бюджет  , щоб розпочати даний  вид робіт та  здійснити придбання медичного обладнання.  
Зауважень, пропозицій та  запитань по даному  проекту рішення не було.  
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення.  
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.07.2022 року №454-25/2022  «Про  внесення  
змін  та  доповнень  до  сільського  бюджету на 2022  рік», додається. 
 

Питання , які виносились на розгляд   засідання двадцять п’ятої позачергової сесії восьмого  
скликання  розглянуті. 
Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 



Пленарне засідання двадцять п’ятої позачергової  сесії восьмого скликання  , закрите. 
Звучить  гімн. 
 

    Сільський голова                                        Михайло  МАЛІБОРСЬКИЙ  

 


