
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКАСЕЛИЩНАРАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
8.

від 04.06.2021 р. смт. Перегінське №21

Про скликання дев’ятої сесії
Перегінської селищної ради
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст. 42 п.8, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

I. Скликати дев’яту сесію Перегінської селищної ради VIII демократичного скликання 
14.06.2021 року о 10.00 год. в приміщенні Народного дому.
II. На розгляд сесії винести питання:

Порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення сесії від 24.12.2020 №79-3/2020 «Про селищний бюджет 
Перегінської ТГ на 2021 рік».
2. Про затвердження розпоряджень селищного голови у міжсесійний період.
3. Про внесення змін до рішення другої сесії Перегінської селищної ради № 38-2/2020 від 
17.12.2020 року «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних послуг Перегінської селищної ради».
4. Про прийняття майна у спільну власність громади Перегінської селищної ради.
5. Про проведення конкурсу на право отримання в оренду об’єктів водопостачання і 
водовідведення.
6. Про присвоєння назви вулиці в урочищі «Хаймівка» в смт. Перегінське.
7. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей Перегінської селищної ради.
8. Про місцеві податки і збори.
9. Про внесення змін до рішення сесії від 24.12.2020. №57-3/2020 « Про затвердження Плану 
прийняття регуляторних актів на 2020-2021 роки».
10. Про готовність співфінансування інвестиційного проекту, що може реалізуватися за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році.
11. Про затвердження договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на 
території Перегінської селищної ради.
12. Про затвердження акту комісій містобудування, земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього середовища Перегінської селищної ради та комісії захисту прав 
людини, законності, антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту від 
12.08.2021р.
13. Про розгляд заяви ГО «Перегінське об’єднання воїнів та інвалідів АТО/ООС» щодо 
надання дозволу на оренду нежитлового приміщення, що перебуває у комунальній 
власності селищної ради
14. Про зменшення орендної плати на період з 15.04.2021 р. по 15.10.2021 р. ТзОВ «ЕКО- 

СЕРВІС 2012».



15. Про розгляд заяви ФОП Волошина М. І.,щодо зменшенні ставки орендної плати за 
оренду нерухомого майна комунальної власності Перегінської селищної ради-частини 
приміщення ЦРА №22, що розташоване по вул. Сагайдачного, 8 в смт. Перегінське.
16. Про розгляд заяви ФОП Патрійчук Н.М, щодо зменшенні ставки орендної плати за 
оренду нерухомого майна комунальної власності Перегінської селищної ради-частини 
приміщення ЦРА №22,що розташоване по вул. Сагайдачного, 8 в смт. Перегінське.
17. Про затвердження договорів відступлення права вимоги. (По договорах оренди ФОП 
Юрчишин О. М., ГО спортклуб «Спартак», ФОП Псюк ТОВ «Лайфселл», ПрАТ Київстар.
18. Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, комп’ютерів.
19. Про виділення коштів з Фонду Перегінської селищної ради на виконання депутатських 
повноважень.
20. Про внесення змін до рішення сесії від 09.03.2021.№137-7/2021 «Про затвердження 
структури та штатної чисельності апарату Перегінської селищної ради», від 
24.12.2021.№42-3/2020 «Про утворення централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді 
та спорту Перегінської селищної ради» та від 24.12.2020.№49-3/2020 «Про затвердження 
базової мережі та загальної чисельності закладів культури селищної ради».
21. Про внесення змін до рішення сесії від 29.01.2021.№100-5/2021 «Про затвердження 
вартості харчування та встановлення батьківської плати за харчування у закладах 
дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти громади та здійснення 
безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів закладів загальної середньої 
освіти пільгових категорій».
22. Про завершення процедури створення дошкільного навчального закладу «Едельвейс», 
яка здійснюється шляхом виділу з дошкільного навчального закладу «Веселка».
23. Про затвердження розподільчого балансу, затвердження статутів та штатних розписів 
Перегінського закладу дошкільної освіти (дитячого садка)“ Веселка” Перегінської 
селищної ради та Перегінського закладу дошкільної освіти (дитячого садка) “ Едельвейс” 
Перегінської селищної ради.
24. Про перейменування закладів дошкільної освітиз та затвердження їх статутів.
25. Про створення опорного закладу загальної середньої освіти Небилівського ліцею 
Перегінської селищної ради та затвердження його статуту.
26. Про надання згоди на отримання з державної власності транспортних засобів.
27. Про внесення змін до рішення сесії від 24.12.2020. № 73-3/2020 «Про затвердження 
Програми підтримки дітей та молоді Перегінської селищної ради на 2021 рік».
28. Про виділення коштів з місцевого бюджету для надання фінансової підтримки ГО 
«Слід» для участі у чемпіонаті України з параолімпійської гри БОЧА.
29. Про передачу в оперативне управління та на баланс відділу культури комунального 
майна Перегінської селищної ради.
30. Про вхід до складу засновників Комунального підприємства «АГЕНСТВО 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ «Ясень» та затвердження його статуту.
31. Про внесення змін до рішення сесії від 16.03.2021. №168.2-7/2021 «Про припинення 
юридичної особи Комунального підприємства «АГЕНСТВО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
«Ясень» шляхом ліквідації та утворення ліквідаційної комісії.
32. Про затвердження АВІЗО Управління капітального будівництва Івано-Франківської 
державної адміністрації.
33. Про оголошення конкурсу на розроблення офіційної символіки Перегінської 
територіальної громади.
34. Земельні питання:
1. Про припинення права користування земельними ділянками
2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення



земельної ділянки.
3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності.
4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
5. Про затвердження технічної документації Із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності.
6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється.
7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

та передача в оренду.
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду.
10. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.
11. Про передачу в оренду земельних ділянок.
12. Про внесення змін до рішення сесії Перегінської селищної ради «Про надання дозволу 
на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
13. Про внесення змін до рішення сесії Перегінської селищної ради «Про надання дозволу 
на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 07.08.2020р. 
№640-53/2020
14. Про затвердження Актів комісії.
15. Про розроблення детальних планів територій.
16. Про розроблення детального плану територій земельних ділянок для продажу права 
власності на земельних торгах (аукціоні).
17. Про затвердження Проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для 
продажу у власність на земельних торгах (аукціоні).
18. Про розгляд клопотання Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської 
ОДА.
19. Про звернення до Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, 
щодо отримання охоронного зобов'язання.
20. Про внесення змін до рішення сесії Перегінської селищної ради «Про детальний план 
території по вул. І. Франка (на місці колишньої заправки) в с. Осмолода» від 16.03.2021 
№164-7/2021
21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та внесення змін до рішення сесії Перегінської селищної ради «Про надання 
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
22. Про розгляд клопотань ГО «Мисливсько-Спортивний Комплекс «Яструб», ГО 
«Мисливське господарство «Росохан», ГО УТМР.
23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу прав оренди на земельних торгах(аукціоні) за межами с. Красне.
24. Провести інвентаризацію земельної ділянки по вул. Сагайдачного (Колишня територія 
ВКФ «Ірина»).
25. Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на земельних 
торгах (аукціоні) та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок».
26. Про розгляд колективного звернення на влаштування пожежної водойми.
27. Про реєстрацію комунальної власності на земельні ділянки промислового використання 
за межами населеного пункту с. Небилів.
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35. Різне.

III. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів та старост сіл про час 
та місце проведення дев’ятої сесії Перегінської селищної ради VIII демократичного 
скликання.

IV. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради
Красілич О.В.

Ірина ЛЮКЛЯН


