
 
Україна  

Верхнянська сільська рада  
об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
восьма (позачергова)  сесія восьмого скликання       

                    

                                                            ПРОТОКОЛ №9 

Від 17  березня  2021 року 

село Верхня 

 

Всього обрано депутатів   - 22 чол. 
                                 

                                             Присутні на  сесії 
 

Присутніх депутатів      -  18 чол. 
Сільський голова   Маліборський Михайло Богданович 

Заступник сільського голови Олексин  Олег  Володимирович 

Очкур Ігор Васильович-депутат обласної ради 

Філіпович Микола Олексійович-депутат районної ради 

Маліборська Ірина  Василівна-депутат районної ради 

Старости сіл ОТГ- Луговий І.Я.,Зомчак М.Д.,Нижник Ф.М.,Ладаняк В.М.,Попович М.В.,  
керівники відділів  та  секторів Верхнянської сільської  ради ОТГ 

 

             Засідання восьмої позачергової  сесії Верхнянської сільської  ради ОТГ восьмого 
скликання розпочав сільський голова Маліборський  М.Б. 
            Голова ознайомив  присутніх з  порядком денним  восьмого позачергового  засідання  
сесії, який був надісланий депутатам на ознайомлення на  персональні електронні адреси. 
 За пропозицією Дуриби А.Ю.-депутата в/о №1,голови земельної комісії  з  порядку  денного 
сесії знято питання про коригування  тарифів щодо вивозу ТПВ  ,до більш детального 
вивчення  та розгляду  на черговому  сесійному  засіданні та  за пропозицією Маліборського 
М.Б. –сільського  голови та  Зубаль Л.Р.-начальника  фінансового  відділу ,додатково внесено 
два питання. 
             Враховуючи  пропозиції депутатів  ,сільська рада затвердила порядок денний  сесії із 
запропонованими змінами 

                              

                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

рішення №120-8 /2021 ,доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового відділу  
2.Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 
будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету на 2021 рік 

рішення №121-8 /2021 ,доп.Багрій В.В.- головний спеціаліст з юридичних питань; 
3. Про затвердження Положення  про відділ освіти в новій редакції 
рішення № 122-8/2021 , доп.Багрій В.В.,головний спеціаліст з юридичних питань 

4.Про визнання  Відділу-ЦНАП виконавчим органом, уповноваженим 

здійснювати державну реєстрацію актів цивільного  стану  на  території  
Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 123-8/2021 , доп.Данюк С.І.-начальник Відділу-ЦНАП 

5.Про внесення  змін до « Програми профілактики злочинності, зміцнення 

правопорядку, захисту  прав і свобод громадян на 2019-2023 роки» 

рішення №124-8 /2021 ,доп.Багрій В.В.- головний спеціаліст з юридичних питань 

 



6.Про розгляд заяви Добрянського М.М. 
рішення № _______ , доп.Ситник М.Я.-секретар сільської ради 

7.Про виділення одноразової матеріальної допомоги 

рішення № 125-8/2021 , доп.Ситник М.Я.-секретар сільської ради 

Земельні  питання 

8. Про укладення додаткових угод про припинення договорів оренди земельних ділянок 

рішення № 126-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
9.Про укладення договорів оренди земельних ділянок для іншого сільськогосподарського 
призначення та визначення умов оренди 

рішення № 127-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
10.Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 
ділянки для ведення фермерського господарства та передачу такої земельної ділянки у 
постійне користування 

рішення № 128-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
11. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки 
земельної ділянки 

рішення № 129-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

рішення № 130-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісї 
13. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок в  натурі (на місцевості) 

рішення № 131-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
14. Про внесення змін у рішення № 91-6/2021 від 12.02.2021 року, № 39-2/2020 від 10.02.2020 
року. 
рішення № 132-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
15. 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 № 133-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
16. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
ОСГ та передачу даних ділянок у власність громадянам 

рішення № 134-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ля 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування в с. Станькова, вул. Галицька на території Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 135-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
18.Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд та для ведення особистого селянського господарства Чолію М.Б. 
рішення № 136-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
19.Різне 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін та  доповнень  в сільський  бюджет на 2021 рік. 
ДОПОВІДАЛА :Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового відділу Верхнянської ОТГ, яка 
ознайомила присутніх із змінами до сільського бюджету в частині  виділення додаткових 
коштів  закладам  освіти для придбання  дизпалива  на шкільні  автобуси ,повірку шкільних 
лічильників, обслуговування системи газопостачання, виготовлення технічної документації  
на систему  опалення. 
ВИСТУПИЛИ :Климишин І.І.-начальник відділу освіти , який сказав що потреба в цих  
коштах на   даний  момент є важливою  і першочерговою. 



Грохола Р.І.-депутат в/о №3, Прокопів С.В.-депутат в/ №2 ,Пришляк І.П. –депутат в/о №4 , 
які підтримали пропозицію начальника  відділу освіти. 

Сільський голова запропонував проект рішення  по даному питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 17.03.2021 року №120-8/2021 «Про внесення змін  
та  доповнень в  сільський бюджет на 2021 рік» додається 

2.СЛУХАЛИ : Про  встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при 
визначенні вартості будівництва об’єктів за  рахунок коштів місцевого бюджету на 2021 
рік 

ДОПОВІДАЛА :Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних питань ,яка сказала, що 
кожного  року необхідно  затвердити розмір кошторисної  заробітної плати  який  буде 
застосовуватися в кошторисних розрахунках для виконання різного   роду  робіт підрядними 
будівельними    організаціями на  території Верхнянської ОТГ. 
ВИСТУПИЛИ :Цюпер Р.Б.-депутат в/о №5,Засідко М.Я.-депутат в/о №7,Добрянський 
М.М.-депутат в/о №4  ,які підтримали пропозицію доповідача. 
Сільський  голова запропонував проект рішення по даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  

ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 17.03.2021 року №121-8/2021 «Про  встановлення  
розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об’єктів за  
рахунок коштів місцевого бюджету на 2021 рік » додається. 
3.СЛУХАЛИ : Про затвердження  Положення про відділ освіти в  новій  редакції 
ДОПОВІДАЛА: Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних питань ,яка сказала, що після 
детального вивчення всіх пунктів Положення про відділ освіти ,ознайомившись з 
результатами голосування  спільного  засідання постійних депутатських  комісій з питань  
освіти та з питань прав людини, щодо  затвердження Положення  по відділ освіти в новій 
редакції пропонується  до  затвердження нове  Положення.   
ВИСТУПИЛИ: Засідко М.Я.- депутат в/о №7 , Пришляк І.П.-депутат в/о № 4 , Шпарій В.В.-
депутат в/ №3 ,Ямнич Р.І.-депутат в/о №5 , які запропонували підтримати проект рішення 

про затвердження Положення по  відділ освіти, із змінами. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 17.03.2021 року №122-8 /2021  « Про 
затвердження  Положення про відділ освіти в  новій  редакції» додається 

4.СЛУХАЛИ : Про визнання  відділу-ЦНАП виконавчим органом, уповноваженим 
здійснювати державну  реєстрацію актів цивільного  стану на території Верхнянської 
сільської ради ОТГ 

ДОПОВІДАВ: Данюк С.І.- начальник Відділу-ЦНАП який  сказав, що з метою реєстрації 
актів цивільного  стану  через реєстр ДРАЦ , встановлений в ЦНАП ,необхідно 
уповноважити  відділ –ЦНАП, як виконавчий орган здійснювати  таку реєстрацію . 
ВИСТУПИЛИ: Шпарій В.В.-депутат в/о №3, Луговий І.Я.- староста Завадківського 

старостинського  округу ,Багрій В.В. -депутат в/о № 1 , які підтримали пропозицію 
начальника відділу-ЦНАП. 
Сільський голова запропонував проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 17.03.2021 року №123-8/2021 « Про визнання  
відділу-ЦНАП виконавчим органом, уповноваженим здійснювати державну  реєстрацію 
актів цивільного  стану на території Верхнянської сільської ради ОТГ» додається. 

5.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін до « Програми профілактики злочинності, зміцнення 

правопорядку, захисту  прав і свобод громадян на 2019-2023 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних питань ,яка сказала ,що в 
зв’язку із зміною керівництва в Верхнянській ОТГ та в Калуському РВП необхідно внести 
зміни до Програми профілактики злочинності змінивши керівника та замовника  Програми  
та змінивши саму  назву Програми. 
ВИСТУПИЛИ: Ямнич Р.І.-депутат в/о №,5, Каблаш В.С. -депутат в/о № 2 , Олексин О.В.-
заступник  сільського голови, які підтримали зміни до Програми профілактики злочинності. 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 



ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 17.03.2021 року №124-8/2021 «Про внесення  
змін до « Програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту  прав 
і свобод громадян на 2019-2023 роки» додається 

6.СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Добрянського М.М. 
ДОПОВІДАЛА: Ситник М.Я.-секретар сільської  ради, яка зачитала  заяву депутата в/о №4 
Добрянського М.М.,який просить виділити 8 тис.грн. на упорядкування  території біля  річки 
Болохівка по вул.Войнилівській в с.Верхня. 
ВИСТУПИЛИ : Засідко М.Я.-депутат в/о №5,Данюк С.І.-депутат в/о №4,Гвоздецький В.П.-
депутат в/о № 7 , які запропонували депутату Добрянському М.М. та  жителям вул. 
Войнилівська  написати та подати проект по облаштуванню території річки Болохівка  на 
Бюджет участі ,подача проектів на  який  триватиме до 25 березня 2021 року. 
Сільський голова запропонував проект рішення  по даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

7.СЛУХАЛИ : Про виділення одноразової  матеріальної допомоги 

ДОПОВІДАЛА: Ситник М.Я.-секретар сільської ради ОТГ, яка зачитала заяви громадян, що 
просять виділити одноразову матеріальну допомогу на  лікування  та покращення 
матеріально-побутових умов  проживання. 
ВИСТУПИЛИ : Кузів І.І.-депутат в/о №2 який  вніс  пропозицію обом заявникам виділити 
допомогу в сумі по п’ять тис.грн.  
Солтис Н.М.-депутат в/о №6, Пришляк І.П.-депутат в/о №4,Багрій В.В.-депутат в/о №1,які 
підтримали пропозицію попереднього  депутата.  
Сільський  голова запропонував  проект рішення  по  даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: : рішення  сільської ради  від 17.03.2021 року №125-8/2021 « Про виділення 
одноразової  матеріальної допомоги » додається  

8.СЛУХАЛИ : Про розгляд земельних питань. 
ДОПОВІДАВ: Дуриба  Андрій Юрійович-депутат в/о №1,голова постійної земельної комісії 
, який  ознайомив присутніх з протоколом засідання  комісії та проектами рішень, що  
стосуються розгляду  земельних питань. На  розгляд  комісії виносилось 11 питань, які 
попередньо розглянуті та  вивчені .По даних питаннях пропонується 11  проектів  рішень . 
Сільський голова поставив на  голосування проекти  земельних рішень, пакетом. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:  додаються  
ВИРІШИЛИ: 

- рішення № 126-8/2021 «Про укладення додаткових угод про припинення договорів 
оренди земельних ділянок», додається 

- рішення № 127-8/2021  « Про укладення договорів оренди земельних ділянок для 
іншого сільськогосподарського призначення та визначення умов оренди», 

додається  
- рішення № 128-8/2021 «Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки для ведення фермерського господарства 
та передачу такої земельної ділянки у постійне користування», додається 

- рішення № 129-8/2021 «Про надання дозволу на розробку технічної документації з 
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки», додається 

- рішення № 130-8/2021 «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства», додається  
- рішення № 131-8/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельних  
ділянок в  натурі (на місцевості)», додається  

- рішення № 132-8/2021 «Про внесення змін у рішення № 91-6/2021 від 12.02.2021 
року, № 39-2/2020 від 10.02.2020 року», додається 

-  рішення № 133-8/2021 « 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 № 134-8/2021 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення ОСГ та передачу даних ділянок у власність 
громадянам», додається 

- рішення № 135-8/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ля будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування в с. Станькова, вул. 
Галицька на території Верхнянської сільської ради ОТГ», додається 

- рішення № 136-8/2021 «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 
господарства Чолію М.Б.», додається 

 

Різне 

 

Очкур І.В.-депутат обласної ради, який подякував керівництву за  запрошення його  на  
сесію сільської ради та висловив свої думки щодо проблеми утилізації та  вивозу ТПВ на  
території громади.  
Філіпович М.О.-заступник голови Калуської  РДА ,який  сказав що він не бачить потреби 
змінювати ціну на вивіз ТПВ а пропонує активізувати роботу   КП «Верхнянський  господар» 
на заключенні договорів на вивіз сміття. 
Засідко М.Я.-депутат в/о №7,який  сказав, що  на  черговому сесійному засіданні  необхідно 
розглянути питання  щодо доцільності утримувати відділ освіти штатною чисельністю 8 
одиниць та  детально  вивчити питання по ліквідації відділу  освіти в зв’язку з переходом 
освітніх закладів на  самофінансування. 
Питання , які виносились на розгляд   засідання восьмої позачергової  сесії восьмого  
скликання  розглянуті. 
Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 
Пленарне засідання восьмої  позачергової  сесії восьмого скликання закрите. 
Звучить  гімн. 
Пленарне засідання сесії проводилося в онлайн режимі. 
 
 

 

 

 

    Сільський голова                                        Михайло  Маліборський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


