
 
Україна  

Верхнянська сільська рада  
об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
Перша сесія восьмого скликання       

                    

                                                     ПРОТОКОЛ №2 

                                            друге пленарне засідання 
Від 26  листопада 2020 року 

село Верхня 

 

Всього обрано депутатів   - 22 чол. 
                                 

                                             Присутні на  сесії 
 

Присутніх депутатів      -  20 чол. 
Сільський голова   Маліборський Михайло Богданович 

Заступник сільського голови Олексин  Олег  Володимирович 

Старости сіл ОТГ- Луговий І.Я.,Зомчак М.Д.,керівники відділів  та  секторів 

Верхнянської сільської  ради ОТГ 

 

             Друге  пленарне засідання першої сесії Верхнянської сільської  ради ОТГ восьмого 
скликання продовжив  сільський голова Маліборський  М.Б. 
            Голова ознайомив  присутніх з  порядком денним другого  пленарного  засідання  
сесії який був надісланий депутатам на ознайомлення на  персональні електронні адреси. 
             Враховуючи  пропозиції депутатів  ,сільська рада затвердила порядок денний та 
регламент роботи  сесії 
 

                                          ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін  та доповнень в  сільський бюджет на 2020 рік 

доп.Климишин Л.В.,начальник фінансового відділу 

 

2. Про затвердження  старост сіл  Верхнянської сільської  ради ОТГ 

доп.МаліборськийМ.Б.,сільський голова 

 

3. Про внесення  змін  до  структури  та  штатної чисельності Верхнянської  
сільської  ради ОТГ  

доп.Маліборський М.Б.,сільський голова 

4. Про затвердження голів постійних комісій  
доп.Маліборський М.Б.,сільський голова 

  

5. Про затвердження комісії з питань надання одноразової адресної  допомоги 
малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО,ООС та  членам  їх  сімей, які 
зареєстровані та  проживають на  території Верхнянської сільської ради ОТГ 

   доп.Маліборський М.Б.,сільський голова 



6. Про здійснення  повноважень  у сфері державної реєстрації  актів  цивільного  
стану начальником ЦНАП 

доп.Маліборський М.Б.,сільський голова 

7. Про внесення  змін  до  рішення  сесії №586-36/2018 від 14.12.2018  оку « Про 
затвердження « Порядку  складання ,затвердження  та контролю використання  
фінансового  плану Комунального некомерційного підприємства Верхнянської  
сільської  ради ОТГ «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  
Верхнянської  ОТГ » 

доп.Маліборська  І.В.,головний  лікар КП ЦПМСД 

 

                     РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  СЕСІЇ  : 
 

             Перше питання                               до 10 хв. 
             Друге  питання                               до 20 хв. 
             Третє питання                                до 10 хв. 
             Четверте питання                           до 10 хв. 
             П’яте  питання                                до   5 хв. 
             Шосте питання                               до 15 хв. 
             Сьоме питання                                до 30 хв.                              
              

 

 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін  та  доповнень  в сільський бюджет на 2020  рік 

ДОПОВІДАЛА :Климишин Л.В.,начальник  фінансового  відділу.яка  доповіла , що  в  
зв’язку  із зміною вартості природного  газу ,відділу  освіти необхідно провести зміни до  
кошторисних  призначень  загального  фонду  по  відділу  освіти. 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за -19 ,проти -немає,утримались-немає (результати 
поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 26.11.2020 року №14-1/2020 « Про внесення  
змін  та  доповнень в  сільський бюджет на 2020  рік » додається 

2.СЛУХАЛИ : Про затвердження старост Верхнянської сільської ради  ОТГ 

ДОПОВІДАВ :Маліборський  М.Б.,сільський голова,який  ознайомив  присутніх з  
кандидатурами  старост на Негівський,Довговойнилівський  та Зборянський  старостати і  
поклав на  голосування  кожну кандидатуру зокрема: 
діяльності на  посаді  старости.Зокрема запрошені Луговий І.Я.,Пиць І.Й.,Зомчак  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: Попович  Микола Володимирович – претендент на  
старосту  сіл  Негівці,Гуменів  за -19 ,проти-не має ,утримались-не має, участі в 
голосуванні не брав-1 ( Попович М.В.,конфлікт інтересів)   (результати поіменного 
голосування додаються),  рішення прийнято. 
Нижник  Федір  Михайлович-претендент на  старосту сіл Збора,Негівці –  

за -19 ,проти-не має ,утримались-не має (результати поіменного голосування додаються),  
рішення прийнято. 
Ладаняк  Володимир  Михайлович –претендент на  старосту  села  Довгий  Войнилів 

 за -19 ,проти-не має ,утримались-не має, участі в голосуванні не брав-1 ( Ладаняк В.М. 
,конфлікт інтересів)   (результати поіменного голосування додаються),  рішення 
прийнято. 
ВИСТУПИЛИ :Багрій  В.В.-депутат в/о №1,яка  сказала, що оскільки старостами сіл 
Негівці.Гуменів, Довгий  Войнилів  призначені громадяни з числа новообраних депутатів 
,решту  питань порядку денного  виноситимуться на  голосування без їх  участі. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 26.11.2020 року №15-1/2020 « Про 
затвердження  старост Верхнянської сільської  ради  ОТГ    » додається 



3.СЛУХАЛИ : Про внесення змін  до структури  та штатної  чисельності 
Верхнянської сільської ради ОТГ   
ДОПОВІДАВ: Маліборський  М.Б.-сільський голова  Верхнянської сільської ради 
ОТГ,який  сказав , що  з  метою ефективного  використання бюджетних  коштів необхідно  
скоротити сектор ЖКГ,будівництва,транспорту,екології та благоустрою, попередивши  
працівників  про  скорочення. Голова  запропонував  проект рішення  по даному  питанню. 
ВИСТУПИЛИ :Гнатів Р.М.-депутат в/о №3 , Грохола Р.І.- депутат в/о №3 ,які підтримали  
пропозицію сільського голови по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за -18 ,проти-немає ,утримались-немає, участі в 
голосуванні не брали -2    (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.11.2020 року №16-1/2020 « Про внесення 
змін  до структури  та штатної  чисельності Верхнянської сільської ради ОТГ  » додається 

4.СЛУХАЛИ : Про затвердження  голів  постійних  комісій  Верхнянської сільської 
ради ОТГ   
ДОПОВІДАВ: Маліборський  М.Б.-сільський голова  Верхнянської сільської ради 
ОТГ,який  запропонував  кандидатів на  голів постійних  комісій ,  а саме : Ямнича Романа 
Івановича -голова  комісії  з питань освіти,культури,охорони здоров’я ;  Дуриби Андрія  
Юрійовича –голова  комісії з питань земельних відносин, Багрій Вікторію Василівну та  
Гнатів Романа Михайловича-голова  комісії з питань планування, фінансів, бюджету ; 
Шпарія Василя Васильовича- голова комісії з питань  прав людини. 

ВИСТУПИЛИ : Цюпер  Р.Б.-депутат в/о №5,який  запропонував головою комісії з  
питань планування,  фінансів ,бюджету   призначити Гаврилів Романа  Івановича. 
Засідко М.Я.- депутат в/о №7,який  підтримав  пропозицію Цюпера  Р.Б.  
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за кандидатуру Гаврилів  Р.І.  за -13 ,проти-немає 
,утримались-3, участі в голосуванні не брали -2   (результати поіменного голосування 
додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.11.2020 року №17-1/2020 « Про 

затвердження  голів  постійних  комісій  Верхнянської сільської ради ОТГ » додається 

5.СЛУХАЛИ : Про затвердження комісії з питань надання одноразової адресної  
допомоги малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО,ООС та  членам  їх  сімей, 
які зареєстровані та  проживають на  території Верхнянської сільської ради ОТГ 

ДОПОВІДАВ: Маліборський  М.Б.-сільський голова  Верхнянської сільської ради 
ОТГ,який  запропонував затвердити комісію  в  складі 7 ( семи) осіб 

ВИСТУПИЛИ :Каблаш В.С.-депутат в/о №2, який  запропонував до  складу комісії  
включити  Багрій  Вікторію Василівну та  Данюка Сергія  Івановича 

Сільський голова запропонував  проект рішення  по даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за -18 ,проти-немає ,утримались-немає , участі в 
голосуванні не брали -2     (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.11.2020 року №18-1/2020 « Про 

затвердження комісії з питань надання одноразової адресної  допомоги 
малозабезпеченим  громадянам, учасникам АТО,ООС та  членам  їх  сімей, які 
зареєстровані та  проживають на  території Верхнянської сільської ради ОТГ  » 

додається 

6.СЛУХАЛИ : Про здійснення повноважень у сфері  державної реєстрації актів  
цивільного  стану 

ДОПОВІДАВ: Маліборський  М.Б.- сільський голова  Верхнянської сільської ради ОТГ, 
який  сказав, що для здійснення  повноважень  у сфері державної  реєстрації актів  
цивільного стану необхідно  покласти  відповідальність  за  даний вид  робіт на  керівника  
ЦНАП Данюка С.І. 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за -18 ,проти-немає ,утримались-немає, участі в 
голосуванні не брали -2    (результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 20.11.2020 року №19-1/2020 « Про здійснення 
повноважень у сфері  державної реєстрації актів  цивільного  стану  » додається 

7.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін  до  рішення  сесії №586-36/2018 від 14.12.2018  оку 
« Про затвердження « Порядку  складання ,затвердження  та контролю 
використання  фінансового  плану Комунального некомерційного підприємства 
Верхнянської  сільської  ради ОТГ «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  
Верхнянської  ОТГ » 

ДОПОВІДАЛА: Маліборська І.В.-головний  лікар  КП ЦПМСД  яка сказала , що  для  
подальшого  затвердження  фінансового плану  закладів  охорони  здоров’я  необхідно  
внести зміни  до  рішення  сесії 2018 року , змінивши  пункти 3 та 2 рішення  та 
затвердити  Порядок звітності  із  змінами  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за -18 ,проти-немає ,утримались-немає, участі в 
голосуванні не брали -2  ,  (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 26.11.2020 року №20-1/2020 « Про внесення  
змін  до  рішення  сесії №586-36/2018 від 14.12.2018  оку « Про затвердження « 
Порядку  складання ,затвердження  та контролю використання  фінансового  плану 
Комунального некомерційного підприємства Верхнянської  сільської  ради ОТГ « 

Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  Верхнянської  ОТГ » » додається. 

 

Питання  які виносились на розгляд другого пленарного  засідання першої  сесії восьмого  
скликання  розглянуті. 
Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 
Друге пленарне засідання першої сесії восьмого скликання закрите. 
Звучить  гімн. 
 

 

 

 

 

    Сільський голова                                        Михайло  Маліборський 

 

 

 

 

 

 


