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Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



ПРОТОКОЛ
Засідання вісімнадцяте (позачергової) сесії 

Перегінської селищної ради 
восьмого демократичного скликання

від 23 грудня 2021 року
смт. Перегінське Початок о 12.00

Були присутні:
Селищний голова: І. Люклян
Депутати: 20 депутатів.
Депутати обласної ради: І. Депутович.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 42, 46 
відкрила вісімнадцяту (позачергову) сесію Перегінської селищної ради восьмого 
демократичного скликання Люклян Ірина Богданівна.

Після оголошення сесії ради відкритою, прозвучав Державний Гімн України.
Ірина Люклян - селищний голова привітала всіх присутніх з початком роботи вісімнадцятої 
(позачергової) сесії Перегінської селищної ради. У роботі сесії беруть участь: 20депутатів 
селищної ради восьмого демократичного скликання, депутат обласної ради: І. Депутович, 
директори ліцеїв та коледжів, керівники установ, перший заступник селищного голови А. 
Тринчук заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. 
Вагилевич, В. Глинка, начальник відділу юридичної та кадрової роботи М. Марко, головний 
спеціаліст з кадрів В. Колодніцька, керуюча справами - секретар виконавчого комітету С. 
Бендак, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму В. Левицький, директор Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Перегінської селищної ради О. Бойко, 
начальник Перегінського ЖКП X. Яцук., начальник відділу служби у справах дітей X. 
Кулик, начальник відділу земельних ресурсів та екології О. Сенич, начальник фінансового 
відділу Л. Вагилевич, начальник відділу будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури О. Пліш. начальник відділу надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) Н. Соломчак, начальник відділу освіти, молоді та спорту В. Мотрук, 
начальник відділу охорони здоров’я та соціальної політики В. Дзундза. Старости сіл Красне
І. Сеничак, Небилів Р. Пайш, Сливки П. Федоришин, Закерничне Л. Христук, Ясень М. 
Тулій, Осмолоди Г. Кос.

Ірина Богданівна ознайомила присутніх із порядком денним та внесла пропозицію 
включити до порядку денного питання про затвердження розпоряджень селищного голови:

Порядок денний:

1. Про внесення змін до селищного бюджету ТГ на 2021 рік.
2. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
3. Про бюджет Перегінської селищної ради на 2022 рік.
4. Про утворення віддаленого робочого місця адміністратора Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Перегінської селищної ради при 
Ясенському старостинському окрузі.

5. Про внесення змін до структури апарату селищної ради.



6. Про надання дозволу на прийняття у комунальну власність Перегінською ТГ з державної 
власності майна, що пропонується Калуською районною державною адміністрацією.

7. Різне.
Селищний голова Ірина Люклян запропонувала затвердити порядок денний подальшої 

роботи вісімнадцятої (Позачергової) сесії восьмого демократичного скликання: 
«Хто за такий порядок денний прошу проголосувати»:
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1. 
Рішення прийнято.

Слухали: 1. Про внесення змін до селищного бюджету ТГ на 2021 рік.
Доповідає: Л. Вагилевич начальник фінансового відділу керується ст. 77 Бюджетного 
кодексу України, статтею 26, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
при підготовці проекту рішення враховує рішення Перегінської селищної ради від 
24.12.2020 року №79-3/2020 «Про бюджет Перегінської селищної ТГ на 2021 рік» та 
протокол постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 20.12.2021 
року № 9.
Виступили: Голова комісії фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва Р. Люльчак сказав, що дане питання 
розглянуто комісією і рекомендовано на розгляд сесії. .
Селищний голова поставила на голосування проект рішення.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1. 
Рішення прийнято.
Рішення сесії №402-18/2021 додається.

Слухали: 2. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
Доповідає: Начальник фінансового відділу Л. Вагилевич керуючись Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» знайомить депутатів 
та просить затвердити розпорядження селищного голови «Про зміни в бюджетних 
програмах відділу охорони здоров’я і соціальної політики Перегінської селищної ради на
2021 рік» від 13.12.2021 .№46, «Про зміни в бюджеті селищної ради на 2021 рік» від 
20.12.2021. №47.
Виступили: Голова комісії фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва Р. Люльчак сказав, що дане питання 
розглянуто комісією і рекомендовано на розгляд сесії. .
Селищний голова поставила на голосування проект рішення.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1 . 
Рішення прийнято.
Рішення сесії №403-18/2021 додається.

Слухали: 3. Про бюджет Перегінської селищної ради на 2022 рік.
Доповідає: Начальник фінансового відділу Л. Вагилевич керуючись Бюджетним 
кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний 
бюджет знайомить депутатів із проектом рішення про бюджет територіальної громади на
2022 рік.
Виступили: В обговоренні даного проекту рішення взяла участь селищний голова І. 
Люклян, яка повідомила, що в планах на 2022 рік і надалі першочергово будуть 
продовжуватися роботи по соціально-економічному розвитку громади. Голова комісії 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 



співробітництва Р. Люльчак сказав, що дане питання розглянуто комісією і рекомендовано 
на розгляд сесії. .
Селищний голова поставила на голосування проект рішення.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1.
Рішення прийнято. -
Рішення сесії №404-18/2021 додається.

Слухали: 4. Про утворення віддаленого робочого місця адміністратора Центру 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Перегінської селищної 
ради при Ясенському старостинському окрузі.
Доповідає: Начальник відділу надання адміністративних послуг Н. Соломчак при 
підготовці рішення керується ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.4 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», ст.52 Постанови 
Кабінету Міністрів України №588 від 01.08.2013 року (зі змінами та доповненнями) «Про 
затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», 
Методичними рекомендаціями щодо критеріїв територіальної доступності ЦНАП, а також 
враховуючи територіальну віддаленість Осмолодського та Ясенського старостинських 
округів від Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Перегінської 
селищної ради, з метою забезпечення громадян якісними адміністративними послугами, 
створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг, необхідно 
утворити віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Перегінської селищної ради при Ясенському старостинському 
окрузі.
Виступили: Р. Патрійчук голова комісії захисту прав людини, законності, правопорядку, 
антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту сказав, що дане питання 
розглянуте на засіданні комісії і рекомендоване на розгляд сесії.
Селищний голова поставила на голосування проект рішення.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1. 
Рішення прийнято.
Рішення сесії №405-18/2021 додається.

Слухали: 5. Про внесення змін до структури апарату селищної ради.
Доповідає: Головний спеціаліст з кадрів відділу юридичної та кадрової роботи В.
Колодніцька відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.4 ст. 12 ЗУ «Про адміністративні послуги», а також з метою забезпечення 
належного доступу до адміністративних послуг, які надаються Центром надання 
адміністративних послуг Перегінської селищної ради, а саме, жителям с. Ясень, с. 
Осмолода та с.Сливки (за зверненням), утворивши віддалене робоче місце адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг та відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів», рішенням селищної ради необхідно нести зміни до структури та штатної 
чисельності апарату селищної ради. Віта Петрівна ознайомила депутатів іхз проектом 
рішення.
Виступили: Р. ГІатрійчук голова комісії захисту прав людини, законності, правопорядку, 
антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту сказав, що дане питання 
розглянуте на засіданні комісії і рекомендоване на розгляд сесії.
Селищний голова поставила на голосування проект рішення.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1. 
Рішення прийнято.
Рішення сесії №406-18/2021 додається.



Слухали: 6. Про надання дозволу на прийняття у комунальну власність Перегінською 
ТГ з державної власності майна, що пропонується Калуською районною державною 
адміністрацією.
Доповідає: Начальник відділу освіти, молоді та спорту В. Мотрук керується Законом 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п.51 ст. 1, ст. 
26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», просить рішенням 
сесії надати згоду на прийняття з державної до комунальної власності Перегінської 
селищної ради майна. Василь Васильович ознайомив депутатів із проектом рішення та 
додатком до нього.
Виступили: В обговоренні даного питання взяв участь М. Федірко голова комісії 
промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального 
господарства, депутат Р. Стоцький.
Селищний голова поставила на голосування проект рішення.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1. 
Рішення прийнято.
Рішення сесії №407-18/2021 додається.

Слухали: Різне.
В різному виступила селищний голова І. Люклян, подякувала депутатам за плідну працю 
у роботі сесії, а також за ті досягнення які спільною працею вдалося реалізувати в громаді 
за один рік роботи.
Виступив голова громадської місцевої організації, член виконкому В. Семко зі словами 
звдячності всім причетним - підприємцям, директорам ліцеїв, гімназій та іншим 
небайдужим людям хто долучився до збору продуктів для воїнів АТО.
Депутат Б. Мельник вніс пропозицію на черговій сесії розглянути питання про скорочення 
склау виконавчого комітету, оскільки на засіданнях виконавчого комітету є члени які не 
беруть участі у його засіданнях. Поступила пропозиція від депутатів, хто був присутній 
тільки один, два, або три рази рішенням чергової сесії виключити зі складу виконавчого 
комітету.
Селищний голова поставила на голосування дану пропозицію.
Голосування: за-20. Проти - немає. Утримались - немає. Не взяли участі у голосуванні-1. 
Рішення прийнято.
Ірина Богданівна доручила дане питання опрацювати до чергової сесії керуючій справами- 
секретарю виконавчого комітету С. Бендак.
Виступив депутат обласної ради І. Депутович від імені директорів ліцеїв та коледжів 
територіальної громади подякував усім депутатам за співпрацю, побажав усім міцного 
здоров’я в новому році.
Директор КНП «Перегінська лікарня» Перегінської селищної ради Г. Шкіра привітала 
селищного голову, всіх депутатів та працівників селищної ради з Новорічними та 
Різдвяними святами. Сказала, що питання медицини є вкрай важливе і селищна рада ніколи 
не була осторонь.
Начальник відділу охорони здоров’я і соціальної політики В. Дзундза подякувала 
депутатам за виділені кошти на одноразову допомогу. Сказала, що близько 150 чоловік її 
отримали і на даний час немає заборгованості по виплатах.
Селищний голова І. Люклян оголосила, що всі питання порядку денного роботи 
вісімнадцятої (позачергової) сесії Перегінської селищної ради розглянуто, подякувала 
депутатам за роботу.

Депутати виконали Державний Гімн України.

Селищний голова І. Люклян

Секретар ради О. Красілич


