
ПРОТОКОЛ №

Засідання постійної комісії Перегінської селищної ради з питань захисту прав 
людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, депутатської етики та 

регламенту

24 січня 2022 року смт. Перегінське

Присутні:

Патрійчук Роман Федорович - голова комісії,

Корнутич Руслан Романович - секретар комісії,

Соломчак Василь Костянтинович - член комісії.

В роботі комісії брали участь:
Вагилевич Володимир Михайлович - заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради,
Глинка Василь Леонович - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради,
Марко Маріанна Ярославівна - начальник відділу юридичної та кадрової роботи 
Перегінської селищної ради
Левицький Василь Олегович - начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
торгівлі, сільського господарства та туризму Перегінської селищної ради
Пліш Ольга Василівна - начальник відділу будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури Перегінської селищної ради
Глинка Мар'ян Васильович - завідувач сектору надзвичайних ситуацій та взаємодії з 
правоохоронними органами Перегінської селищної ради
Мотрук Василь Васильович - начальник відділу освіти Перегінської селищної ради.

Порядок денний:
1. Про внесення змін до Положення про постійну комісію селищної ради з питань 
захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, 
депутатської етики та регламенту.
2. Про затвердження Антикорупційної програми Перегінської селищної ради на 
2022-2024 роки.
3. Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної 
документації Перегінської територіальної громади на 2021-2025 роки.
4. Про внесення змін до Положення про відділ будівництва, житлово-комунального 
господарства та архітектури Перегінської селищної ради.
5. Про затвердження переліку адміністративних послуг, інформаційних та 
технологічних карток, зразків заяв, які надаються відділом будівництва, житлово- 
комунального господарства та архітектури Перегінської селищної ради.
6. Про затвердження Програми підтримки Рожнятівської ДПІ ГУ ДПС в Івано- 
Франківській області по забезпеченню надходжень до бюджету Перегінської 
селищної ради.
7. Про затвердження Програми проведення заходів територіальної оборони, 
формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022 рік.



8. Про затвердження Програми інформаційно-аналітичної роботи, протидії проявам 
терористичного характеру на об’єктах критичної інфраструктури, організованій 
злочинній діяльності та корупції на території Перегінської ТГ на 2022 рік.
9. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального 
використання та о-хорони земель на території Пергінської селищної ради на 2022- 
2025 роки.
10. Про внесення змін до Положення про порядок надання матеріальної допомоги 
пільговим категоріям населення ТГ.
11. Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, постраадалих учасників 
Революції гідності чи перебували у склади добровольчих формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення чи у 
здійсненні заходів оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та 
луганській областях, забезпечення їх здійснення на 2022-2026 роки та Порядків 
надання матеріальної допомоги відповідно до Програми.
12. Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки.
13. Про затвердження Програми охорони здоров'я Перегінської територіальної 
громади на 2022-2026 роки.
14. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Перегінської 
ТГ на 2022-2026 роки.

По першому питанню:
Слухали: Марко М.Я., яка пояснила, що згідно листа Державної регуляторної служби 

України до Перегінської селищної ради направлено протокольне рішення №3, зі змісту якого 
вбачається, що для формування рейтингу областей за підсумками 2021 року, крім іншого, буде 
враховано показник наявності постійних комісій з питань реалізації державної регуляторної 
політики при відповідних радах ОМС. Рішення, що мають ознаки регуляторних актів, які 
приймалися Перегніською селищною радою протягом 2021 року, попередньо у вигляді проектів 
подавалися на розгляд комісії селищної ради з питань захисту прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту. Зважаючи на такі 
обставини, пропонується доповнити положення про постійну комісію селищної ради з питань 
захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, депутатської етики 
та регламенту в частині визначення повноважень комісії, та додати до повноважень комісії 
попередній розгляд та вирішення питань регуляторної політики.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про внесення змін до Положення про 

постійну комісію селищної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, 
антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту.».

Голосували:
За: З,
Проти: 0,
Утримались: 0

По другому питанню:
Слухали: Марко М.Я., яка пояснила, що з метою запобігання та мінімізації корупційних 

правопорушень у діяльності Перегінської селищної ради та створення дієвої системи 
запобіганню проявам корупції, відповідно до законів України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні», «Про запобігання корупції», Рішення Національного з 



питань агентства запобігання корупції 02.03.2017 № 75 «Про затвердження Типової 
антикорупційної програми юридичної особи» є необхідність затвердити Антикорупційну 
програму Перегінської селищної ради.

Члени комісії ознайомилися зі змістом Антикорупційної програми Перегінської селищної 
ради, яка рекомендована до затвердження.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Антикорупційної 

програми Перегінської селищної ради на 2022-2024 роки».

Голосували:
За: З,
Проти: 0,
Утримались: 0

По третьому питанню:
Слухали: Пліш О.В., яка пояснила, що у зв’язку з необхідністю уточнення змісту та обсягів 

фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання програми забезпечення 
розроблення містобудівної документації Перегінської територіальної громади на 2021-2025 
року виникла необхідність внести зміни у заходи, що передбачаються вказаною Програмою.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про внесення змін до Програми 

забезпечення розроблення містобудівної документації Перегінської територіальної 
громади на 2021-2025 роки».

Голосували:
За: З,
Проти: 0,
Утримались: 0

По четвертому питанню:
Слухали: Пліш О.В., яка пояснила, що у зв'язку зі створенням автоматизованого робочого 

місця в електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва та з метою реалізації місцевої політики у сфері містобудування та архітектури, а 
також присвоєння, зміни, коригування та анулювання адрес на територіях населених пунктів 
Перегінської селищної ради виникла необхідність внести зміни до положення про відділ 
будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури Перегінської селищної ради.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про внесення змін до Положення про 

відділ будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури Перегінської 
селищної ради».

Голосували:
За: З,
Проти: 0,
Утримались: 0



По п’ятому питанню:
Слухали: Пліш О.В., яка пояснила, що з метою приведення у відповідність до вимог діючого 

законодавства України з питань надання адміністративних послуг Переліку адміністративних 
послуг, враховуючи зміни, внесені до законодавства України щодо децентралізації, розширення 
повноважень ОМС та оптимізації надання адміністративних послуг необхідно затвердити 
перелік адміністративних послуг, що надаються відділом будівництва, житлово-комунального 
господарства та архітектури Перегінської селищної ради через ЦНАП Перегінської селищної 
ради.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток, зразків заяв, які 
надаються відділом будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури 
Перегінської селищної ради».

Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0

По шостому питанню:
Слухали Левицького В.О., який пояснив, що з метою збільшення надходжень до місцевого 

бюджету, забезпечення повного задоволення соціальних потреб, а саме: створення сприятливих 
умови для розвитку підприємництва, зведення до мінімуму негативного впливу на економіку 
Перегінської ТГ тіньового бізнесу, запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері 
оподаткування, слід затвердити Програму підтримки Рожнятівської ДПІ ГУ ДПС в Івано- 
Франківській області по забезпеченню надходжень до бюджету Перегінської селищної ради.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми підтримки 

Рожнятівської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області по забезпеченню надходжень до 
бюджету Перегінської селищної ради».

Голосували:
За: 3 Проти: 0,
Утримались: 0.

По сьомому питанню:
Слухали Глоинку М.В., який ознайомив членів комісії зі змістом програми проведення 

заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної 
оборони на 2022 рік.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:



Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми проведення 
заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної 
оборони на 2022 рік».

Голосували: 1
За: З,
Проти: 0,
Утримались: 0.

По восьмому питанню:
Слухали: Глинку М.В., який пояснив, що з метою створення умов для реалізації комплексних 

заходів інформаційно-аналітичного забезпечення в інтересах органів державної влади, 
забезпечення систематичного проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів з 
метою запобігання та викриття фактів корупції та хабарництва, терористичним актам, 
диверсійним та сеператистським проявам на території Перегінської ТГ слід затвердити 
Програму інформаційно-аналітичної роботи, протидії проявам терористичного характеру на 
об’єктах критичної інфраструктури, організованій злочинній діяльності та корупції на території 
Перегінської ТГ на 2022 рік.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми 

інформаційно-аналітичної роботи, протидії проявам терористичного характеру на 
об’єктах критичної інфраструктури, організованій злочинній діяльності та корупції на 
території Перегінської ТГ на 2022 рік».

Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0

По дев’ятому питанню:
Слухали: Вагилевича В.М., який пояснив, що з метою забезпечення ефективного 

використання земельного фонду Перегінської селищної ради, раціонального використання 
коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони 
земель, необхідно затвердити Програми розвитку земельних відносин, раціонального 
використання та охорони земель на території Пергінської селищної ради на 2022-2025 роки.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території 
Пергінської селищної ради на 2022-2025 роки».

Голосували:
За: 3 "
Проти: 0,
Утримались: 0

По десятому питанню:



Слухали: Глинку В.Л., який ознайомив членів комісії зі змінами, які пропонується внести до 
Положення про порядок надання матеріальної допомоги пільговим категоріям населення ТГ.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про внесення змін до Положення про 

порядок надання матеріальної допомоги пільговим категоріям населення ТГ».
Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0

По одинадцятому питанню:
Слухали: Глинку В.Л., який ознайомив членів комісії зі змістом Програми підтримки сімей 

загиблих, постраждалих учасників Революції гідності чи перебували у склади добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення чи 
у здійсненні заходів оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та 
луганській областях, забезпечення її здійснення на 2022-2026 роки та Порядками надання 
матеріальної допомоги відповідно до Програми.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми підтримки 

сімей загиблих, постраждалих учасників Революції гідності чи перебували у склади 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення чи у здійсненні заходів оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії РФ у Донецькій та луганській областях, забезпечення їх здійснення на 
2022-2026 роки та Порядків надання матеріальної допомоги відповідно до Програми».

Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0

По дванадцятому питанню:
Слухали: Глинку В.Л., який ознайомив членів комісії зі змістом Програми соціального 

захисту населення на 2022-2026 роки.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми соціального 

захисту населення на 2022-2026 роки».

Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0



По тринадцятому питанню:
Слухали: Глинку В.Л., який ознайомив членів комісії зі змістом Програми охорони т: г : : 

Перегінської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми охорони 

здоров'я Перегінської територіальної громади на 2022-2026 роки».

Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0

По чотирнадцятому питанню:
Слухали: Мотрука В.В., який ознайомив членів комісії зі змістом Програми розвитку 

фізичної культури і спорту Перегінської ТГ на 2022-2026 роки.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Після детального обговорення комісія вирішила:
Рекомендувати схвалити проект рішення «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту Перегінської ТГ на 2022-2026 роки».

Голосували:
За: З
Проти: 0,
Утримались: 0

Голова постійної комісії:

Секретар комісії:

Член комісії В.К. Соломчак

Р.Р. Корнутич

Р.Ф. Патрійчук


