
 

 

                                                           
Україна  

Верхнянська сільська рада  
Калуського району Івано-Франківської області 

чотирнадцята  сесія восьмого скликання       

                    

                                                            ПРОТОКОЛ №13 

Від 20  вересня  2021 року 

село Верхня 

 

Всього обрано депутатів   - 22 чол. 
                                 

                                             Присутні на  сесії 
 

Присутніх депутатів      -  12 чол. 
Сільський голова   Маліборський Михайло Богданович 

Заступник сільського голови Олексин  Олег  Володимирович 

Маліборська Ірина  Василівна-депутат районної ради 

Старости сіл - Луговий І.Я.,Зомчак М.Д.,Нижник Ф.М.,Попович М.В.,  керівники установ, 
організацій, відділів  та  секторів Верхнянської сільської  ради .           
            Засідання чотирнадцятої  сесії Верхнянської сільської  ради  восьмого скликання 
розпочав сільський голова Маліборський  М.Б. 
            Голова ознайомив  присутніх з  порядком денним  чотирнадцятого  засідання  сесії, 
який був надісланий депутатам на ознайомлення на  персональні електронні адреси. 
           За пропозицією депутата в/о№3 Шпарія В.В. та заступника  сільського голови 
Олексина О.В. до порядку  денного  внесено додатково питання щодо підготовки звернення  
депутатського корпусу стосовно недопущення підняття  цін на природній  газ. 
        Після внесених змін депутати затвердили порядок денний  сесії  в  цілому. Сільський 
голова наголосив ,що сьогоднішнє засідання  сесії вже  відбувається  в  новому  форматі, 
оскільки  в назву територіальної  громади внесено зміни і саме  сьогодні вносяться  зміни у  
всі  правоустановчі  документи  установ та  організацій, що  функціонують на  території 
Верхнянської сільської ради. 
            

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

   рішення № 261-14/2021 , доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

2.Про затвердження Статуту Верхнянської сільської ради в  новій  редакції. 
   рішення № 262-14/2021 , доп.Маліборський М.Б.,сільський голова Верхнянської  
сільської  ради  
3.Про перейменування фінансового відділу Верхнянської сільської ради та  затвердження 
Положення про  фінансовий  відділ в  новій   редакції. 
   рішення № 263-14/2021 , доп. Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

4.Про перейменування відділу освіти Верхнянської сільської ради та  затвердження 
Положення про відділ  освіти Верхнянської сільської ради в  новій  редакції 
 рішення № 264-14/2021 , доп.Паньків М.М.-головний  спеціаліст відділу  освіти 
Верхянської сільської ради 



5.Про перейменування закладів освіти Верхнянської сільської ради  та  затвердження  
Статутів освітніх закладів  в  новій  редакції 
 рішення № 265-14/2021 , доп.Паньків М.М. 
6.Про перейменування Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  
медико-санітарної  допомоги Верхнянської сільської ради та  затвердження Статуту 
Верхнянської сільської ради в  новій  редакції 
 рішення № 266-14/2021 , доп.Маліборська І.В.-головний  лікар КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

7.Про перейменування Комунального підприємства « Верхнянський  господар» та  
затвердження  Статуту комунального підприємства в  новій  редакції 
 рішення № 267-14/2021 , доп.Філіпович І.М.-директор КП « Верхнянський  господар» 

8.Про перейменування служби у  справах  дітей Верхнянської сільської ради  та  
затвердження  Положення  про службу у справах дітей  в  новій  редакції 
 рішення № 268-14/2021 , доп.Стефанів О.М.-начальник  служби у справах дітей 

9.Про перейменування «Інклюзивно-ресурсного центру» Верхнянської сільської ради  та  
затвердження  Статуту закладу  в  новій  редакції 
 рішення № 269-14/2021 , доп.Конєвич В.В.-директор ІРЦ 

10.Про перейменування Верхнянської дитячої школи мистецтв  та  затвердження  Статуту 
закладу  в  новій  редакції 
 рішення № 270-14/2021 , доп.Дуда Н.Г.-директор Верхнянської ДШМ 

11. Про внесення змін до структури та  штатної чисельності Верхнянської дитячої  школи 
мистецтв 

 рішення № ____-14/2021 , доп.Дуда Н.Г.-директор Верхнянської ДШМ 

12. Про звернення  депутатів щодо підняття  цін на природній газ. 
 рішення № 271-14/2021 , доп.Олексин О.В.-заступник сільського голови 

Земельні питання 

13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель населеного пункту села Завадка Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського 
району Івано-Франківської області 
рішення № 272-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок, які знаходяться за межами населеного пункту с. Верхня Верхнянської 
сільської ради ОТГ Калуського району 

рішення № 273-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

15. Про затвердження актів комісії  з розгляду земельних спорів 

рішення № 274-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

16. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних 
ділянок у приватну власність громадян 

рішення № 275-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

17. Про внесення змін у рішення № 213-11/2021 від 29.07.2021 року 

рішення № 276-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
рішення № 277-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 



19. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

рішення № 278-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

20. Про укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі та визначення умов договору 

рішення № 279-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

21. Про розгляд звернення гр. Стельмащука Андрія Миколайовича, жителя м. Яремче, вул. 
Мічуріна, 51а 

рішення № 280-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

22. Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок комунальної 
власності, продаж права оренди на які буде виставлено на земельні торги окремими лотами 
та надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

рішення № 281-14/2021 , доп. Хухра О.В.- завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою Верхнянської сільської ради 

13.Різне 

 

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

ДОПОВІДАЛА: Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу Верхнянської сільської ради , 
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 є  незначні  зміни ,які  
погоджені  та  опрацьовані  на    засіданні  бюджетної комісії і пропонуються на  розгляд 
депутатського  корпусу. 
ВИСТУПИЛИ :Климишин І.І.-начальник  відділу  освіти ,який сказав , що зміни до 
рішення внесено через те ,що кільком навчальним закладам необхідно було здійснити 
придбання підручників  та  дидактичного  матеріалу  для  Нової української школи.   
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення. 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.09.2021 року №261-14/2021  «Про внесення  
змін та доповнень до бюджету Верхнянської сільської ради  на 2021 рік » додається. 
2.СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту Верхнянської сільської ради в  новій  
редакції. 
ДОПОВІДАВ: Маліборський М.Б., який сказав, що до Статуту Верхнянської сільської 
ради необхідно внести зміни в зв’язку із внесенням змін до назви громади , забравши слова 
«об’єднана територіальна  громада» і залишивши назву Верхнянська сільська рада.  
ВИСТУПИЛИ :Шпарій В.В.-депутат в\о №3, Грохола Р.І.-депутат в/о №3,Прокопів С.В.-
депутат в/о№2,  Добрянський М.М.-депутат в/о №4,які сказали ,що всі подальші питання 
порядку  денного, крім №11 та №12 можна  виносити на голосування пакетом, оскільки в 
них іде  мова  про зміну назв установ ,освітніх закладів  та  комунальних  установ та  їх  
Статутів та  Положень в зв’язку  із внесенням змін до назви громади. 
Сільський  голова поставив на  голосування пакетом питання  2,3,4,5,6,7,8,9,10 порядку  
денного. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ:  

- рішення  сільської ради  від 20.09.2021 року №262-14/2021 «Про затвердження Статуту 
Верхнянської сільської ради в  новій  редакції», додається 



   -рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 № 263-14/2021 «Про перейменування 
фінансового відділу Верхнянської сільської ради та  затвердження Положення про  
фінансовий  відділ в  новій   редакції», додається 

-рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 264-14/2021 «Про перейменування 
відділу освіти Верхнянської сільської ради та  затвердження Положення про відділ  
освіти Верхнянської сільської ради в  новій  редакції»,додається 

 -рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 265-14/2021 «Про перейменування 
закладів освіти Верхнянської сільської ради  та  затвердження  Статутів освітніх 
закладів  в  новій  редакції», додається 

 -рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 266-14/2021 «Про перейменування 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  медико-санітарної  
допомоги Верхнянської сільської ради та  затвердження Статуту Верхнянської 
сільської ради в  новій  редакції», додається 

 -рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 267-14/2021 «Про перейменування 
Комунального підприємства « Верхнянський  господар» та  затвердження  Статуту 
комунального підприємства в  новій  редакції»,додається 

-рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 268-14/2021 « Про перейменування 
служби у  справах  дітей Верхнянської сільської ради  та  затвердження  Положення  
про службу у справах дітей  в  новій  редакції», додається 

 -рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 269-14/2021 «Про перейменування 
«Інклюзивно-ресурсного центру» Верхнянської сільської ради  та  затвердження  
Статуту закладу  в  новій  редакції», додається 

-рішення сесії сільської ради від 20.09.2021 року № 270-14/2021 «Про перейменування 
Верхнянської дитячої школи мистецтв  та  затвердження  Статуту закладу  в  новій  
редакції»,додається 

11.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін до структури та штатної чисельності Верхнянської 
дитячої школи мистецтв 

ДОПОВІДАЛА: Дуда Наталія Геннадіївна-директор Верхнянської дитячої школи 
мистецтв, яка сказала ,що з вересня місяця 2021 року  фактична  мережа  закладу  
становитиме 160 учнів, тому на  дану  кількість  учнів  необхідно ввести ще  дві одиниці 
викладачів, які  фінансуватимуться за  рахунок спецкоштів закладу (батьківської плати). 
ВИСТУПИЛИ : Маліборський М.Б.-сільський голова, який  підтримав пропозицію 
директора і закликав депутатів проголосувати за даний  проект рішення. 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

12.СЛУХАЛИ : Про звернення  депутатів щодо підняття  цін на природній газ. 
ДОПОВІДАВ: Олексин О.В.-заступник сільського голови який сказав , що в громаді росте 
соціальна  напруга через значне підвищення  тарифів  на газ тому пропоную підготувати 
звернення депутатського корпусу щодо недопущення підняття  цін на  газ та послуги з 
розподілу природного газу. 
ВИСТУПИЛИ : Прокопів С.В.-депутат в/о №2, Багрій В.В.-депутат в/о №1,Засідко М.Я.-
депутат в/о №7,які  запропонували  відправити звернення до всіх рівнів влади та до ТОВ 
«Івано- Франківськгаз збут» 

Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.09.2021 року №271-14/2021  «Про звернення  
депутатів щодо підняття цін на  природній газ», додається 

13.СЛУХАЛИ : Про розгляд земельних питань. 
ДОПОВІДАЛА: Хухра Оксана Володимирівна- завідувач  сектору сільського господарства 
та землеустрою,  яка  ознайомили присутніх з протоколом засідання  комісії та проектами 



рішень, що  стосуються розгляду  земельних питань. На  розгляд  комісії виносилось 12 
питань, два з яких зняті, тому  що потребують голосування 2/3 депутатів від основного 
депутатського  складу. 
Сільський голова поставив на  голосування пакетом 10 проектів  рішень, які не потребували 
додаткового  обговорення та одноголосно  підтримані депутатами та  членами постійної  
земельної  комісії. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:  додаються  
ВИРІШИЛИ: 

- рішення № 272-14/2021 «Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села 
Завадка Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району Івано-

Франківської області»,додається 

- рішення № 273-14/2021 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які 
знаходяться за межами населеного пункту с. Верхня Верхнянської сільської 
ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області», додається  

- рішення № 274-14/2021 «Про затвердження актів комісії  з розгляду земельних 
спорів», додається 

- рішення № 275-14/2021 «Про затвердження  технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян», 
додається 

- рішення № 276-14/2021 «Про внесення змін у рішення № 213-11/2021 від 
29.07.2021 року»,додається 

- рішення № 277-14/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості)», додається 

- рішення № 278-14/2021 «Про надання дозволу на виготовлення проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства» ,додається 

- рішення № 279-14/2021 «Про укладення договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі та визначення умов договору» 

додається 

- рішення № 280-14/2021 «Про розгляд звернення гр. Стельмащука Андрія 
Миколайовича, жителя м. Яремче, вул. Мічуріна, 51а» ,додається 

- рішення № 281-14/2021 «Про включення земельної ділянки до переліку 
земельних ділянок комунальної власності, продаж права оренди на які буде 
виставлено на земельні торги окремими лотами та надання дозволу на розробку 
документації із землеустрою», додається 

 

Різне 

Грохола Р.І.-депутат в/о№3 , який запропонував директору Верхнянської школи мистецтв 

на  чергове  сесійне засідання, підготувати інформацію по дітях ,які  відвідують школу  ,в 
розрізі кожного населеного пункту.  
 

Маліборський М.Б.-сільський  голова, який  попросив  старост та депутатів відповідних 
старостинських округів  підготувати інформацію по вулицях на  яких не встановлені 
ліхтарі вуличного освітлення та інформацію про заміну  ламп вуличного освітлення, які 
вийшли з ладу. 
Питання , які виносились на розгляд   засідання чотирнадцятої сесії восьмого  скликання  
розглянуті. 



Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 
Пленарне засідання чотирнадцятої  сесії восьмого скликання  , закрите. 
Звучить  гімн. 
 

 

 

 

    Сільський голова                                        Михайло  Маліборський 

 

  

 

 

 


