
УКРАЇНА
ПЕРЕПНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 11 
позачергового засідання виконавчого комітету

від 11 липня 2022 року 
смт.Перегінське Початок о 11.00 год.

Народний дім
Брали участь:
члени виконавчого комітету 
селищної ради (список додається)

Керівники:
Марко М.Я. начальник відділу юридичної та кадрової роботи;
Вагилевич Л.М. начальник фінансового відділу;
Мотрук В.В. начальник відділу освіти, молоді та спорту;
Дзундза В.С. начальник відділу охорони здоров'я і соціальної політики;
Сорочак 1.1, начальник - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 
звітності;
Пайш А.І. головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової роботи

Вела засідання виконавчого комітету Перегінської селищної ради Ірина Люклян, 
селищний голова.

Селищний голова Ірина Люклян ознайомила присутніх із порядком денним. 
Порядок денний.

1. Звіт Про підсумки виконання селищного бюджету Перегінської територіальної 
громади за перше півріччя 2022 року.

2. Про внесення змін до бюджету селищної територіальноггромади на 2022 рік.
3. Про доцільність призначення опікунів.
4. Різне.

Селищний голова Ірина Люклян запропонувала затвердити порядок денний. 
Результати голосування:

За-25
Проти - немає 
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: одноголосно підтримали порядок денний.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання селищного бюджету Перегінської територіальної громади 
за перше півріччя 2022року.

Доповідала: Лідія Вагилевич - начальник фінансового відділу. 



Ознайомила з доходами, які поступили за перше півріччя 2022 року до бюджету 
селищної територіальної громади до загального фонду (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) 30243.1 тис. грн . що складає 107.65 відсотка або 2149.9 тис. грн до 
уточненого плану на вказаний період - 28093,2 тис. грн..
Міжбюджетні трансферти загального фонду з державного та обласного бюджету 
надійшли в сумі 80799.4тис. грн . що складає 99.58 відсотка або -342.8 тис. грн до 
уточненого плану на вказаний період 81142.2 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади (без врахування міжбюджетних 
трансфертів) за 1 півріччя надійшли кошти в сумі 3978,7 тис. грн., що становить 500.46 
відсотка уточнених планових показників на вказаний період.795.0тис.грн.
Видатки загального фонду проведені в сумі 97614.8 тис грн .з них селищна рада- 
7716.3 тис. грн; освіта - 74970.1 тис.грн; соціальний захист 3572,3 тис.грн; служба в 
справах дітей -301.1 тис. грн., охорона здоровяя -1614.5 тис. грн. .культура - 5275.7 тис. 
грн. ; фінансовий відділ - 414.6 тис.грн. .місцева пожежна охорона -1454.5 тис.грн. КНП 
«Перегінська лікарня» - 1484.9 тис.грн. благоустрій сіл і селища 1985.8 тис.грн, інші 
видатки - 281.9 тис. грн.
Забезпечено в повному обсязі фінансування усіх розпорядників коштів селищного 
бюджету за захищеними статтями бюджету та першочерговими платежами ( оплата за 
спожиті теплоенергоносїї) відповідно до асигнувань передбачених розписом селищного 
бюджету на звітній період.
Видатки по спеціальному фонду проведені в сумі 20.3тис.грн 
селищна рада - 20.3 тис. грн. Ознайомив з проектом рішення.

Результати голосування:
За - 25
Проти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 65 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2022 
рік.

Доповідала: Лідія Вагилевич - начальник фінансового відділу.
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», абзацу четвертого 
підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві га перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пропонується внести наступні зміни до рішення сесії 
Перегінської селищної ради від 23.12.2021 року № 404-18/3021 «Про бюджет Перегінської 
селищної територіальної громади на 2022рік»:

- у додаток 1 до рішення згідно з додатком 1 до цього рішення;
- у додаток 2 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення$
- у додаток 3 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення
- у додаток 7 до рішення згідно з додатком 4 до цього рішення

Ознайомила з проектом рішення та додатками до нього.
Результати голосування:

За-25
Проти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 66 додається.
Рішення прийнято одноголосно.



3. СЛУХАЛИ: Про доцільність призначення опікунів.

Доповідала: Віра Дзундза -начальник відділу охорони здоров я і соціальної політики. 
Пропонується розгляд заяв:

гр.. Мельник Ярослава Володимировича. 06.05.1972 р.н.. жителя с.Ясень вул..Вишнева, 5 
про доцільність призначення його опікуном над братом Мельником Василем Володимировичем, 
04.1 1.1982 р.н.;

- гр.Федорчака Віталія Миколайовича. 12.08.1985р. н.. жителя с. Ясень вул. Довбуша 
80. про доцільність призначення його опікуном над братом Федорчаком Романом 
Миколайовичем. 08.09.1988 р.н.:

- гр. Химяк Миколи Миколайовича. 04.04.1979 р.н.. мешканця с. Небилів вул. 
Грушевського 88. про доцільність призначення його опікуном над матір'ю Хим'як 
Ганною Петрівною. 04.09.1945 р.н..

Ознайомила з проектом рішення.

Результати голосування:
За-25
Проти - немає
Утримались - немає 

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 67 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Різне.
У різному Ірина Люклян повідомила про те.що територіальна громада під час 

воєнного стану працює цілодобово, забезпечуючи, по мірі можливості, всім необхідним 
наших воїнів. А також надаються послуги передбачені законодавством внутрішньо 
переміщеним особам.

Селищний голова Ірина Люклян оголосила, що всі питання порядку денного роботи 
виконавчого комітету розглянуто, подякувала всім присутнім за роботу .

Керуючий справами 
секретар виконавчого комітету Світлана БЕНДАК


