
УКРАЇІІА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧ И Й КОМІТЕТ

П Р О Г О К О Л № 10 
позачергового засідання виконавчого комітету

•0 червня 2022 року
Іерегінське Початок о 09.00 год.

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

$ники:
Марко М.Я. начальник відділу юридичної та кадрової роботи:
Кулик Х.Б. начальник відділу служби у справах дітей:
Вагилевич Л.М. начальник фінансового відділу:
Могрук В.В. начальник відділу осві ти, 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;

засідання виконавчого комітету Перегінської селищної ради Ірина Люклян, 
цний голова.

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

1. Про надання грошової компенсації на придбання шкільної, спортивної форми 
та канцтоварів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 
які навчаються у закладах загальної середньої освіти.

2. Про організацію роботи закладів освіти Перегінської селищної ради.
3. Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2022рік. 

Про затвердження контингенту учнів та розмір щомісячної батьківської плати 
за надання освітніх послуг Перегінської дитячої школи мистецтв на 2022-2023 
навчальний рік.

5. Про погодження попереднього місця розташування тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності.

6. Про надання статусу громадянина, який проживає/працює на території 
гірського населеного пункту.
Про вихід із членів особистого селянського господарства.

8. Про надання статусу дитини
9. Різне.

Пропозиція (1) від Сорочак 1.1. - начальника - головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та звітності у різному внести питання, а саме:

) D. Про затвердження звіту комісії з питань тумані гарної та благодійної допомоги 
клану гуманітарної допомоги.



Пропозиція (2) від Семко В.Я. - члена виконком} у різному внести питання, а 
саме:

10. Про заборону встановлення «веж» та багаття в ніч з 6 на 7 липня 2022 року на 
території Перегінської територіальної громади.
Селищний голова Ірина Люклян запропонувала затвердити порядок денний зі змінами 
Результати голосування:

За - 26
1 Іроти - немає
Утримались немає
Не приймала участі в голос} вапні 1 (селищний голова)

ВИРІШИЛИ: підтримати порядок денний зі змінами.

1. СЛУХАЛИ: Про надання грошової компенсації на придбання шкільної, спортивної 
форми та канцтоварів дітям-сиротам і дітям.позбавленим батьківського піклування, які 
навчаються у закладах середньої освіти.

Доповідав: Василь Хіотрук начальник відділу освіти, молоді та спорту..
Пропонується затвердити програм} «Інші програми і заходи у сфері освіти 

Перегінської селищної ради на 2022-2026 роки» щодо надання грошової компенсації для 
дітей-енріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються } 
загальноосвітніх навчальних закладах Перегінської селищної ради на придбання шкільної, 
спортивної форми та канцтоварів. Ознайомив з проектом рішення.
Результати голос}вання:

За - 27
Проти немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітет} № 49 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ. Про організацію роботи закладів освіти 1 Іерегінської селищної ради.

Доповідав: Мотрук В. В. начальник відділу освіти, молоді та спорту.
Пропонується оголосити простій не з вини працівників в закладах дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти га міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату з 01.07.2022 року на час дії воєнного стан} до відновлення навчального 
процес} . Ознайомив з проектом рішення.
Результати голос}вання:

За-27
Проти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 50 додасться.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: 1 Іро внесення змін до бюджет} селищної територіальної громади.

Доповідала: Лідія Вагилевич начальник фінансового відділу..
Керуючись Постановою Кабінет} Міністрів України від 1 1.03.2022 № 252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», абзац} четвертого 
підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закон} України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пропонується внести наступні зміни до рішення сесії 
Перегінської селищної ради від 23.12.2021 року № 404-1 8/3021 «І Іро бюджет І Іерегінської 
селищної територіальної громади на 2022рік»:



- у додаток 2 до рішення згідно з додатком 2 до нього рішення;
- у додаток 3 до рішення згідно з додатком З до нього рішення. 

Ознайомила з проектом рішення та додатками до нього.
Резул ь гати голосу ваі и і я:

За - 27
Проти немає
Утримались немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітете № 51 долає ї вся.
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження контингенту учнів та розмір щомісячної батьківської 
плати за надання освітніх послуг Перегінської дитячої школи мистецтв на 2022-2023 
навчальний рік.
Доповідала: Світлана Семко - т. в.о.директора Перегінської ДШ XI.

Пропонується затвердити контингент учнів (додасться), затвердити розмір 
щомісячної батьківської плати за надання освітніх после і учням та встановити пільги по 
оплаті Перегінської дитячої школи мистецтв на 2022-2023 навчальний рік. Ознайомила з 
проектом рішення.
Результати голосування:

За - 27
1 Іроти - немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітете № 52 додасться.
Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про погодження попереднього місця розташування тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності.
Доповідала: Уляна Волошин головинії спеціаліст відділу будівництва, житлово- 
комунального господарства, містобудування та архітектури.

Пропонується дозволити фізичній особі-піднриємшо Люклян II.Я. встановити 
тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності в кількості 7(сі.м) штук 
по вул. Незалежності. II в с.Пебилів Калуського районе Івано-Франківської області. 
Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

За-27
Проти - немає
Утримались - немає 

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комі тету № 53-59 додається. 
Рішення прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Про надання статусу громадянина, який проживає працює на території 
гірського населеного пункту.
Доповідала: Світлана Бендак - керуючий справами секретар виконавчого комітету.

Пропонуються заяви гроеіадян для надання статусе жителя гірського населеного 
пункту, які зареєстровані і проживають а саеіе:

гр. Максимів N4.М. зареєстрований і проживає в смт.ГІерегінське по вул. Лісова, 1 
з 19.09.2019 року поданий час;

гр..Олексин В.М. зареєстрований і проживає в с.Ясень по
вул.Вагилевича, 65 з 06.07.2017 року поданий час.Ознайомила з проектом рішення.



Резул ьтати го л осу ван н я:
За - 27
Проти немає
Утримались немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 60 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про вихід із членів особистого селянського господарства.

Доповідала: Світлана Бендсік - керуючий справами секретар виконавчого 
комітету.
Пропонуються заяви громадян про вихід із членів особистого селянського господарства, а 
саме:

гр.. Гіронюк Людмили Василівни жительки села Г'риньків вул..1.Франка. 65: 
гр..Стрижак Наталії Василівни жи тельки смг.Перегінське вул.Яре.мчука. 24А.

Оскільки земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства їм не 
надавалось ні в користування, ні на праві власності, ні в оренду. Вони не приймали 
участі у виробництві сільськогосподарської продукції, реалізації їм надлишків та надання 
послуг з використанням майна селянського господарства не являється для них основною. 
Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

За 27
Проти немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету №61 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дигини-сироти та встановлення опіки.

Доповідала: Христииа Кулик - начальник відділу служби у справах дітей 
Пропонується на розгляд висновок відділ) служби у справах дії ей про надання статус) 
дитини-сироти.
Ознайомила з проектом рішення. 
Результати голосування:

За - 27
Проти - немає
Утримались немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 62 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження зві т) комісії з пи тань і ) мані гарної та 
благодійної допомоги та передач) гуманітарної допомоги.

Доповідала: Іванна Сорочак - начальник-головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності.

Пропонується затвердити звіт Комісії з питань гуманітарної та благодійної 
допомоги у Перегінській селищній раді, зачіпала акти, а саме акі прийому - передачі 
продуктів харчування від 06.06.2022р..акт прийом)-передачі лікарських засобів від 
06.06.2022р.. акт прийом)-передачі засобів гігієни від 06.06.2022р.. акт прийом)-передачі 
м'ясного інвентаря від 13.06.2022р.. акт прийом)-передачі продуктів харчування від 
13.06.2022р.. акт прийому-передачі продуктів харчування від 20.06.2022р.. акт прийому- 



передачі медикаментів від 20.06.2022р.. акт прийому-передачі продуктів харчування від 
18.06.2022р.(акти додаються). Гакож пропонується передати відділу освіти, молоді та
спорту товарно-матеріальні цінності. 

Ознайомила з проектом рішення.
Результати голосування:

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

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 63 додається. 
Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ: Про заборону встановлення «веж» та багаття в ніч з 6 на 7 липня 2022 
року на території 1 Іерегінської ТІ .

Доповідані: Маріанна Марко - начаїьппк юридичного відді. іу.
Беручи до уваги ситуацію в країні, що склалася у зв’язку з військовою агресією російської 
федерації та Указ Президента України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ«ГІро введення воєнного 
стану в Україні», з метою забезпечення громадського порядку відповідно до вимог 
чинного законодавства та запобігання забруднення навколишнього природного 
середовища, враховуючи недоцільність проведення розважальних заходів з поваги до 
українських воїнів, які приймають участь у бойових діях, а гакож поранених і померлих 
військвослужбовців та мирних жителів України, зокрема Світлої Пам’яті полеглого 
героя нашої громади Олега Бойка, з часу смерті якого не минуло 40 днів пропонується 
заборонити встановлення «веж» та багаття. Ознайомила з проектом рішення.

Результати голосування:
За -27
Проти немає
Утримались - немає

ВИРІШИЛИ: Рішення виконавчого комітету № 64 додається.
Рішення прийнято одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: Різне.

У різному Ірина Люк.іян повідомила про гелію терпгоріальна громада під час 
воєнного стану працює цілодобово, забезпечуючи. но мірі можливос і і. всім необхідним 
наших воїнів. А гакож надаються послуги передбачені законодавством внутрішньо 
переміщеним особам.

Селищний голова Ірина Люк.іян оголосила, що всі питання порядку денного роботи 
виконавчого комітету розглянуто, подякувала всім присутнім за робот) .

Керуючий справами 
секретар виконавчого комітету Світлана БЕНДАК


