
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Н Р О Т О К О Л № 12

позачергового засідання виконавчого комітету

від 22 липня 2022 року 
смт.Перегінське Початок о 10.00 год.

Народний дім

Брали участь:
члени виконавчого комітету 
селищної ради (список додасться)

Керівники:
Марко М.Я. начальник відділу юридичної та кадрової роботи; 
Кулик Х.Б. начальник відділу служби у справах дітей: 
Вагилевич Л.М. начальник фінансового відділу;
Дзундза В.С. начальник відділу охорони здоров’я і соціальної політики;
Сорочак 1.1. начальник - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 
звітності;
Яцук Х.Б. начальник Перегінського ЖК11
Гіайпі А.І. головний спеціалісі-юрисі відділ} юридичної іа кадрової роботи 
Кропивич Я.В,- бухгалтер 1 Іерегінського селищною ЖК11.

Вела засідання виконавчого комітету Гїерегінської селищної ради Ірина Люклян. 
селищний голова.

Селищний голова Ірина Люклян ознайомила присутніх із порядком денним.
1 Іорядок денний.

1. ГІро внесення змін до бюджет} селищної громади на 2()22рік.
2. Про затвердження розмір}' матеріальної допомоги сім'ям учасникам Революції 

гідності, учасникам бойових дій. які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітет}' та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучились та брали безпосередню участь у ан гитерорисгичній операції в 
районах її проведення (акція «Шкільний портфелик») .

3. Про затвердження калькуляції вартості послуг, що надаються 1 Іерегінським 
селищним житлово-комунальним підприємством.

4. Про затвердження звіту комісії з ііи гань гуманітарної та благодійної допомоги.
5. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації для підключення 

газу до житлового будник} та літньої кухні.
6. Про надання статус} ди тини-сироти та встановлення опіки.
7. Про надання дозволу на відчуження майна, співвласником якого є дитина.
8. Про визначення місця проживання дитини.
9. Різне.



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

За-25
Проти - немає
Утримались - немає

Члени виконкому одноголосно підтримали запропонований порядок денний.

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

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 та 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». рішення сесії Івано-Франківської обласної 
ради від 24.12.2021 р. № 358-11/2021 . від 06.07.2022 року № 472-1 5/2022.пропонується 
внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.2021 року № 404-18/2021 року

1) у додаток 1 до рішення згідно з додатком 2 до цього рішення;
2) у додаток 2 до рішення згідно з додатком 3 до цього рішення;
3) у додаток 3 до рішення згідно з додатком 4 до цього рішення;
4) у додаток 5 до рішення згідно з додатком 5 до цього рішення:
Ознайомила з проектом рішення та додатками до нього.
Результати голосування:

За-25
Проти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 68 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру матеріальної допомоги сім'ям учасникам 
Революції гідності, учасникам бойових дій. які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту ‘Незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучились та брали 
безпосередню участь у антитерористичній операції в районах її проведення (акція 
«Шкільний портфелик»).
Доповідала: Віра Дзундза - начальник відділу охорони здоров 'я і соціальної політики. 
Пропонується затвердити розміру матеріальної допомоги сім'ям учасникам Революції 
гідності, учасникам бойових дій. які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які залучились га брали безпосередню участь у 
антитерористичній операції в районах її проведення (акція «Шкільний портфелик») в 
розмірі З(три) тисячі гри. Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

За - 25
1 Іроти немає
Утримались немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 69 додається.



Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ. Про затвердження калькуляції вартості послуг, то надаються 
Перегінським селищним житлово-комунальним підприємством.
Доповідала: Ярослава Кропивич бухгалтер Перегіпського селищного ЖКП. 
Розглянувши звернення начальника Перегіпського селищного ЖК11 від 21.07.202 року за 
№ 1531/02.1-33 пропонується затвердити калькуляцію надання послуг Перегінським 
селищним житлово-комунальним підприємством. Ознайомила з проектом рішення та 
додатками до нього.
Результати голосування:

За - 25
1 Іроти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 70 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту з питань гуманітарної та благодійної допомоги.
Доповідала: /ванна Сорочак-начальиик-головний бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності.
Пропонується затвердити звіт Комісії з питань гуманітарної та благодійної 

допомоги у Перегінській селищній раді, зачитала акти прийому передачі продуктів 
харчування від 04.07.2022 р.. акт прийому - передачі продуктів харчування від 11.07.2022 
р._ акт прийому - передачі продуктів харчування від 18.07.2022 р.. які поступили у 
вигляді гуманітарної допомоги.

Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

За-24
Проти немає
Утримались - немає
Не приймала участі в голосуванні - 1 (селищний голова)

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 71 додається.
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації для 
підключення газу до житлового будинку та літньої кухні.

Доповідала: Світлана Бендак - керуючий справами-секретар виконавчого 
комітету.
Розглянувши заяву гр.. Максимів Світлани Петрівни. жительки с.Небилів 
вул..Шевченка. 184. Пропонується надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
для підключення газу до житлового будинку та літньої кухні. Ознайомила з проектом 
рішення.
Результати голосування:

За - 25
Проти - немає
Утримались немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 72 додається.
Рішення прийнято одноголосно.



6. СЛУХАЛИ: Про надання статус} дитини-сироти та встановлення опіки.
Доповіда й!: Христина Кулик - начальник відділу служби у справах дітей 

Розглянувши подання СС'Д про надання статус}’ дитини-сироти га висновок про 
доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дитини. 1 Іропонується надати 
статус дитини-сироти. Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

За-25
Проти - немає
Утримались - немає 

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 73 додає ться. 
Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на відчуження майна, співвласником якого є дитина.
Доповідала: Христина Кулик - начальник відділу служби у справах дітей 

Пропонується на розгляд висновок засідання комісії з питань захисту прав дитини від 
14.07.2022 року № 3 п.ІІ І Іро надання дозволу Л.Х.11. жительці с.мт.ІІерегінське.яка діє в 
інтересах малолітньої дочки Л.М.Б. на відчуження транспортного засобу. Ознайомила з 
проектом рішення.
Результати голосування:

За-25
Проти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітет} № 74 додається. 
Рішення прийнято одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання ди тини.
Доповідала: Христина Кулик - начальник відділу служби у справах дітей 

Пропонується на розгляд висновок засідання комісії з пи тань захис ту прав дитини від 
14.07.2022 року № 3 п.І Про визначення місця проживання малолі тньої дитини С.М.ГІ. з 
батьком С.П.В. Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

За - 25
Проти немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітет} № 75 додасться.
Рішення прийнято одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: Різне.
У різному Ірина Люклян повідомила про те.що територіальна громада забезпечує 

по мірі можливості, всім необхідним наших воїнів. А також надаються послуги 
передбачені законодавством внутрішньо перемішеним особам.

Селищний голова Ірина Люклян оголосила, то всі пи тання порядк} денного роботи 
виконавчого комітету розглянуто, подякувала всім присутнім за роботу .

Керуючий справами 
секретар виконавчого комітету Світлана БЕИДАК


