
                                     

 

 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

Калуського району Івано-Франківської області 
двадцять четвертого сесія восьмого скликання 

 

                                                            ПРОТОКОЛ №26 

Від 28 червня  2022 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 

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 четвертої 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  порядком денним двадцять четвертого   засідання  
сесії, який був надісланий депутатам для ознайомлення на  персональні електронні адреси. 
За  пропозицією депутата в/о №5 Цюпера Р.Б. було внесено пропозицію до порядку денного 
питання , щодо розгляду питання  затвердження детального плану території села Верхня 
для будівництва будівель торгівлі та  питання  десяте порядку денного розглянути як два 
окремі питання з прийняттям окремих рішень по кожному заявнику, оскільки один і з 
заявників виявив бажання  прийняти участь в сесійному  засіданні .За  пропозицією 
депутата в/о №5 Ямнича Р.І до порядку денного також  внесено питання  щодо розгляду 
заяви ВПО, жителя села Збора щодо надання  компенсації за  здійснення  догляду на 
непрофесійній  основі . 
           Депутати затвердили порядок денний  сесії  в  цілому із  запропонованими 

депутатами змінами.  
 

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Про внесення змін до Цільової   Програми   фінансування заходів з мобілізаційної 
підготовки   Верхнянської сільської ради   на 2021-2025 роки. 
рішення № 439-24/2022 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

2.Про внесення  змін та  доповнень до сільського бюджету на 2022 рік. 
рішення № 440-24/2022 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

3.Про  встановлення ставок  акцизного  податку на  території Верхнянської  сільської ради 
. 

рішення № 441-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

4.Про  встановлення ставки транспортного  податку на  території Верхнянської сільської 
ради  
рішення № 442-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

5.Про єдиний податок на  території Верхнянської сільської ради 



рішення № 443-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

6.Про  встановлення  ставок та пільг із сплати податку  на нерухоме майно, відмінне  від 
земельної  ділянки на  території Верхнянської сільської ради на 2023 рік. 
рішення № 444-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

 

 

7.Про  встановлення ставок  та  пільг із спати земельного податку на 2023 рік 

рішення № 445-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

8. Про затвердження Програми розвитку місцевого та добровільного  
пожежного формування Верхнянської територіальної громади на на 2022-2026 роки 

рішення № 446-24/2022 , Маліборський М.Б.-сільський  голова 

9.Про погодження траси проходження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) на ділянці 
"Жидачів-Івано-Франківськ з відгалуженням до м.Калуш" ,  в т. ч. землями, які можуть 
належати до земель комунальної  
власності Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області (с. 
Негівці, с. Довгий Войнилів 

рішення №447-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та 
землеустрою 

10.Про внесення змін у рішення сесії від 05 травня 2022 року, № 432-23/2022 в частині 
зміни орендаря з гр. Винника В. Й. на ФОП Винника В. Й. та укладення договору оренди з 
ФОП Винник В. Й. 
рішення №448-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та 
землеустрою 

11.Про укладення договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Верхнянської сільської ради Калуського району 
Івано-Франківської області на строк до одного року, відомості про які внесені до системи 
Державного земельного кадастру з метою забезпечення продовольчої безпеки громади в 
умовах воєнного стану  
рішення №449-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та 
землеустрою. 
12.Про укладення договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Верхнянської сільської ради Калуського району 
Івано-Франківської області на строк до одного року, відомості про які внесені до системи 
Державного земельного кадастру з метою забезпечення продовольчої безпеки громади в 
умовах воєнного стану  
рішення №450-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та 
землеустрою. 

13. Про затвердження проекту детального планування території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – для 
обслуговування крамниці та кафе по вул. Войнилівська, 102 за межами населеного пункту 
с. Верхня 

рішення №451-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та 
землеустрою. 
14.Про  виділення  одноразової матеріальної допомоги  
рішення № 452-24/2022 , Ситник М.Я.-секретар  ради 

15. Про надання  компенсації з догляду на  непрофесійній основі 
рішення № 453-24/2022 , доп.Ситник М.Я.-секретар ради 

16.Різне 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до Цільової   Програми   фінансування заходів з 
мобілізаційної підготовки   Верхнянської сільської ради   на 2021-2025 роки. 
ДОПОВІДАЛА: Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу  , яка сказала , що до 
Програми з мобілізаційної підготовки необхідно внести  зміни , а саме суму коштів 32 400,0 

спрямувати до п.1.3 Заходу «Ведення  військового обліку мобілізаційних ресурсів на  
території відповідальності».Оскільки проект  розглядався на  засіданні бюджетної  комісії  
та  попередньо розглянутий  депутатами  зауважень, запитань та  додаткових пропозицій 
від присутніх не було. 



Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №439-24/2022  «Про внесення 
змін до Цільової   Програми   фінансування заходів з мобілізаційної підготовки   
Верхнянської сільської ради   на 2021-2025 роки» додається. 
2.СЛУХАЛИ : Про  внесення  змін  та  доповнень  до  сільського  бюджету на 2022  рік 

ДОПОВІДАЛА:Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу  , яка коротко ознайомила 
присутніх із пропозиціями щодо внесення  змін до  сільського бюджету .Оскільки проект 
рішення розглядався на  засіданні бюджетної  комісії  та  попередньо розглянутий  

депутатами  ,зауважень, запитань та  пропозицій до доповідача не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №440-24/2022  «Про  внесення  
змін  та  доповнень  до  сільського  бюджету на 2022  рік», додається. 
3.СЛУХАЛИ : Про встановлення  ставок акцизного податку на  території 
Верхнянської  сільської ради 

ДОПОВІДАЛА:Багрій В. В.-головний  спеціаліст з юридичних питань яка сказала, що всі 
місцеві податки і збори, які вступлять в силу з 2023 року розглянуті і опрацьовані, 
відправлені  депутатам до розгляду та для подання пропозицій чи зауважень.  Всі місцеві 
податки на  території громади залишені на рівні податків 2022 року. 
Запитань ,зауважень та пропозицій до доповідача не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №441-24/2022  «Про 
встановлення  ставок акцизного податку на  території Верхнянської  сільської ради», 

додається. 
4.СЛУХАЛИ : Про  встановлення ставки транспортного  податку на  території 
Верхнянської сільської ради  

ДОПОВІДАЛА: Багрій В. В.-головний  спеціаліст з юридичних питань яка сказала, що всі 
місцеві податки і збори, які вступлять в силу з 2023 року розглянуті і опрацьовані, 
відправлені  депутатам до розгляду та для подання пропозицій чи зауважень.  Всі місцеві 
податки на  території громади залишені на рівні податків 2022 року. 
Зауважень та  доповнень до доповідача, не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №442-24/2022 « Про  
встановлення ставки транспортного  податку на  території Верхнянської сільської ради », 

додається 

5.СЛУХАЛИ : Про  встановлення єдиного податку на  території Верхнянської 
сільської ради  
ДОПОВІДАЛА: Багрій В. В.-головний  спеціаліст з юридичних питань яка сказала, що всі 
місцеві податки і збори, які вступлять в силу з 2023 року розглянуті і опрацьовані, 
відправлені  депутатам до розгляду та для подання пропозицій чи зауважень.  Всі місцеві 
податки на  території громади залишені на рівні податків 2022 року. 
Зауважень та  доповнень до доповідача, не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  



ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №443-24/2022 «Про  
встановлення  єдиного податку на  території Верхнянської сільської ради на 2023 рік», 
додається 

6.СЛУХАЛИ : Про  встановлення  ставок та пільг із сплати податку  на нерухоме 
майно, відмінне  від земельної  ділянки на  території Верхнянської сільської ради на 
2023 рік. 
ДОПОВІДАЛА: Багрій В. В.-головний  спеціаліст з юридичних питань яка сказала, що всі 
місцеві податки і збори, які вступлять в силу з 2023 року розглянуті і опрацьовані,  
 

 

відправлені  депутатам до розгляду та для подання пропозицій чи зауважень.  Всі місцеві 
податки на  території громади залишені на рівні податків 2022 року.  
Зауважень та  доповнень до доповідача, не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №444-24/2022 «Про  
встановлення  ставок та пільг із сплати податку  на нерухоме майно, відмінне  від 
земельної  ділянки на  території Верхнянської сільської ради на 2023 рік.», додається 

7.СЛУХАЛИ : Про  встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку на  
території Верхнянської сільської ради на 2023 рік. 
ДОПОВІДАЛА: Багрій В. В.-головний  спеціаліст з юридичних питань яка сказала, що всі 
місцеві податки і збори, які вступлять в силу з 2023 року розглянуті і опрацьовані,  
відправлені  депутатам до розгляду та для подання пропозицій чи зауважень.  Всі місцеві 
податки на  території громади залишені на рівні податків 2022 року.  
Зауважень та  доповнень до доповідача, не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №445-24/2022 «Про  
встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку  на  території Верхнянської 
сільської ради на 2023 рік.», додається 

8.СЛУХАЛИ : Про  затвердження Програми розвитку місцевого та добровільного  
пожежного формування Верхнянської територіальної громади на  2022-2026 роки 

ДОПОВІДАВ: Маліборський М.Б.-сільський голова , який ознайомив присутніх із списком 
членів добровільного пожежного формування та  із змістом Програми , яку  необхідно 
затвердити. 
Зауважень та  доповнень до доповідача, не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №446-24/2022 «Про  
затвердження Програми розвитку місцевого та добровільного пожежного формування 
Верхнянської територіальної громади на  2022-2026 роки», додається 

9.СЛУХАЛИ :  Про погодження траси проходження волоконно-оптичної лінії зв’язку 
(ВОЛЗ) на ділянці "Жидачів-Івано-Франківськ з відгалуженням до м.Калуш" ,  в т. 
ч. землями, які можуть належати до земель комунальної власності Верхнянської 
сільської ради Калуського району Івано-Франківської області (с. Негівці, с. Довгий 
Войнилів) 

ДОПОВІДАЛА: Хухра О.В.-завідувач  сектору сільського господарства та землеустрою 
,яка ознайомила присутніх із листом ТДВ « Модем», що просять дати дозвіл на 
проходження волоконно-оптичної траси по території сіл Негівці  та Довгий  Войнилів 
.Також доповідач ознайомив присутніх із пакетом документів наданих представником 
компанії для погодження траси проходження .Дане питання  вже попередньо розглядалося 
на засіданні виконавчого комітету та  погоджено на  засіданні постійної земельної комісії, 
після чого прийнято рішення  про погодження траси проходження. 
Доповнень ,зауважень та пропозицій до доповідача не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  



ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №447-24/2022 «Про 
погодження траси проходження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) на ділянці 
"Жидачів-Івано-Франківськ з відгалуженням до м.Калуш" ,  в т. ч. землями, які можуть 
належати до земель комунальної власності Верхнянської сільської ради Калуського 
району Івано-Франківської області (с. Негівці, с. Довгий Войнилів) », додається 

10.СЛУХАЛИ :  Про внесення змін у рішення сесії від 05 травня 2022 року, № 432-

23/2022 в частині зміни орендаря з гр. Винника В. Й. на ФОП Винника В. Й. та 
укладення договору оренди з ФОП Винник В. Й. 
 

 

 

 

 

 

ДОПОВІДАЛА: Хухра О.В.-завідувач  сектору сільського господарства та землеустрою 
,яка сказала ,що в попередньому  рішенні сесії ФОП Винник В.Й. був вказаний, як 
громадянин Винник В.Й. ,який  виявив бажання  укласти  договір оренди на використання 
земельної ділянки для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва. В зв’язку з 
цим необхідно привести у відповідність договір оренди. 
Доповнень ,зауважень та пропозицій до доповідача не було. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №448-24/2022 «Про внесення 
змін у рішення сесії від 05 травня 2022 року, № 432-23/2022 в частині зміни орендаря з гр. 
Винника В. Й. на ФОП Винника В. Й. та укладення договору оренди з ФОП Винник В. Й. 
», додається. 

11.СЛУХАЛИ :  Про укладення договору оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Верхнянської сільської 
ради Калуського району Івано-Франківської області на строк до одного року, 
відомості про які внесені до системи Державного земельного кадастру з метою 

забезпечення продовольчої безпеки громади в умовах воєнного стану  

ДОПОВІДАЛА: Хухра О.В.-завідувач  сектору сільського господарства та землеустрою 
,яка зачитала заяву голови ФГ «Овен» щодо укладення  ним договору на строк до одного 
року на  земельну ділянку яка буде використовуватися ним з метою забезпечення 
продовольчої безпеки громадян  в умовах воєнного стану.  
ВИСТУПИЛИ :Цюпер Р.Б.-депутат в/о №5 який сказав, що на  земельній комісії дане 
питання розглядалося і одноголосно було прийнято рішення щодо надання  дозволу на 
заключення  договорів оренди ФГ «Овен» та ТзОВ «Франко-Агро» але з різними 
відсотковими ставками. 
Каблаш В.С.-депутат в/о № 1, Засідко М.Я.-депутат в/о №7 ,які внесли пропозицію ФГ 
«Овен» встановити 5 відсотків за  користування  земельною ділянкою згідно договору ,а  
ТзОВ «Франко-Агро» 8 відсотків за  користування земельною ділянкою згідно договору. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення  у відповідності до поданих 
пропозицій. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №449-24/2022 «Про укладення 
договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області на 
строк до одного року, відомості про які внесені до системи Державного земельного 
кадастру з метою забезпечення продовольчої безпеки громади в умовах воєнного стану », 

додається. 

12.СЛУХАЛИ :  Про укладення договору оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Верхнянської сільської 
ради Калуського району Івано-Франківської області на строк до одного року, 
відомості про які внесені до системи Державного земельного кадастру з метою 

забезпечення продовольчої безпеки громади в умовах воєнного стану  



ДОПОВІДАЛА: Хухра О.В.-завідувач  сектору сільського господарства та землеустрою 
,яка зачитала заяву голови ТзОВ «Франко АГРО» щодо укладення  ним договору на строк 
до одного року на  земельну ділянку, яка буде використовуватися  з метою забезпечення 
продовольчої безпеки громадян  в умовах воєнного стану.  
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення  який був обговорений на 
земельній комісії та разом з усіма пропозиціями поданими при обговоренні 11 питання 
прийнятий до уваги. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №450-24/2022 «Про укладення 
договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної  
 

 

власності Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області на 
строк до одного року, відомості про які внесені до системи Державного земельного 
кадастру з метою забезпечення продовольчої безпеки громади в умовах воєнного стану », 

додається. 

13.СЛУХАЛИ :  Про затвердження проекту детального планування території щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі – для обслуговування крамниці та кафе по вул. Войнилівська, 102 за 
межами населеного пункту с. Верхня 

ДОПОВІДАЛА: Хухра О.В.-завідувач  сектору сільського господарства та землеустрою 
,яка зачитала заяву Когута І.В. про затвердження детального плану  території щодо зміни  
цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  будівель 
торгівлі-для обслуговування  крамниці та кафе по вул.Войнилівській,102.Дане питання 
розглянуто на засіданні постійної земельної комісії. 
Зауважень, пропозицій чи запитань по даному питанні не було. 
Сільський  голова поставив на голосування   проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №451-24/2022 «Про 
затвердження проекту детального планування території щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – для 
обслуговування крамниці та кафе по вул. Войнилівська, 102 за межами населеного пункту 
с. Верхня», додається. 

14.СЛУХАЛИ : Про  надання одноразової матеріальної допомоги. 
ДОПОВІДАЛА: Ситник М.Я.-секретар  ради, яка зачитала заяви громадян, які  просять 
надати їм одноразову  матеріальну допомогу на  лікування  та  матеріально-побутові  
потреби. 
До сесії надійшло чотири звернення від громадян. 
ВИСТУПИЛИ : Зомчак М.Д.-староста  села  Станькова ,яка сказала, що  серед заявників  

троє громадян є жителями села  Станькова, серед яких є онкохворий  чоловік, вдова 
військовослужбовця та бронзова призерка з вільної боротьби. 
Цюпер Р.Б.-депутат в/о №5,Данюк С.І.-депутат в/о №4-внесли пропозицію Філіпович А.М. 
надати грошову допомогу в сумі 10.0 тис.грн ,як бронзовій призерці чемпіонату Європи з 
вільної боротьби; Каблаш В.С.-депутат в/о №1, який запропонував гр.Щербію Ф.М. надати 
грошову допомогу  в сумі  5 тис.грн.; за пропозицією депутатів Багрій В.В.,Шпарія В.В., 
Засідка М.Я. та  сільського голови, виділити вдові загиблого військовослужбовця Коляно 
С.М.- грошову допомогу  в сумі 50.0 тис.грн.  
Попович М.В.- староста села Негівці, Цюпер Р.Б.-депутат в/о №5 запропонували Кобуті 
О.А. жительці с.Довгий  Войнилів виділити грошову допомогу  в сумі 10,0 тис.грн.  
Депутати підтримали пропозицію виступаючих. 
Сільський  голова  поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №452-24/2022  «Про надання 
одноразової матеріальної допомоги», додається 

15.СЛУХАЛИ : Про  надання компенсації з догляду на  непрофесійній  основі. 



ДОПОВІДАЛА: Ситник М.Я.-секретар  ради, яка зачитала заяву гр.Брунька А.В, який 
просить призначити йому компенсацію по догляду за братом, інвалідом ІІ групи.  
ВИСТУПИЛИ : Петришин Н.М.- начальник відділу соціального захисту населення , яка  
сказала ,що на території громади проживає більше  тисячі  осіб за якими можуть 
здійснювати догляд на непрофесійній основі фізичні  особи, дана послуга потребує чималих  
коштів з  місцевого  бюджету. Тому необхідно  буде  вносити зміни до Програми 
соціального захисту, так як на  даний  вид оплат у  нас  кошти непередбачені.  
Каблаш В.С.-депутат в/о №1,Прокопів С.В.-депутат в/о №2 ,які  сказали, що зараз в  період 
війни, всі  кошти необхідно  спрямовувати на  потреби ЗСУ . 
Сільський  голова  поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 28.06.2022 року №453-24/2022  « Про  надання 
компенсації з догляду на  непрофесійній  основі», додається. 
 

 

 

 

 16.Різне 
Маліборський М.Б.-сільський  голова , який привітав з перемогою на  чемпіонаті Європи 
бронзову призерку з  вільної боротьби жительку с.Станькова Філіпович Аліну.  
До привітання  долучився депутат від с.Станькова Цюпер Р.Б. ,який передав букет квітів та 
вітання від батька призерки ,який  зараз перебуває на війні. 
Джавага М.О.-головний спеціаліст сектору з питань культури, релігій та туризму, яка 
запропонувала депутатам взяти участь в розіграші  картини , яку  намалювала  учениця 
Станьківської гімназії ,жителька с.Станькова. За пропозицією депутатського корпусу кожен 
депутат долучається   фінансово до збору  коштів  за картину а сама  картина залишається 
в  подарунок тому  депутату прізвище  якого  буде вказано на витягнутому  листочку . За 
результатами міні-аукціону картину  отримав депутат Климишин І.Т. Виручену  суму 
коштів  передали волонтерам для  потреб ЗСУ а  картину залишили як подарунок для 
приймальні  сільського голови. 
Представник ТзОВ «Франко АГРО» , який подякував депутатам за прийняте рішення  і 
сказав ,що товариство готове  долучатися  до різного роду  благодійних робіт на  території 
громади  технікою ,яка є в  їхньому підпорядкуванні. 
Питання , які виносились на розгляд   засідання двадцять четвертої сесії восьмого  
скликання  розглянуті. 
Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 
Пленарне засідання двадцять четвертої сесії восьмого скликання  , закрите. 
Звучить  гімн. 
 

 

 

 

    Сільський голова                                        Михайло  МАЛІБОРСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


