
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Постійної комісії 

з питань гуманітарної політики та комунального майна 

 

Від 09.02.2022                                                   № 02 

смт .Вигода форма проведення  онлайн 

онлайн 

 

Всього членів комісії чотири: Оксана ЯКИМІВ – голова Постійної комісії; члени: 

Віталій ОЛІЙНИК; Мар'ян СТУДЕНТ; Василь СЕМЕНЮК. 

Відповідальний працівник виконавчого комітету, що сприяє роботі комісії – 

начальник Відділу загальної та організаційної роботи, депутат Вигодської 

селищної ради Мар'ян МИКИТИН. 

Присутні:  3 

Поіменно Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК  Василь СЕМЕНЮК                             

Всього запрошених - 10 Поіменно: Світлана ЖАБ'ЯК- депутат, Секретар ради; 

Микола МАЦАЛАК, голова Вигодської селищної ради; Оксана ДАНЧУК, 

депутат ради, заступник голови, голова ПК з питань Регламенту і діяльності 

ради; Оксана ЧЕРЕПІЙ – головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради; 

Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу фінансів Вигодської селищної ради; 

Руслан КУРУС – начальник Відділу культури Вигодської селищної ради; Андрій 

МАРТИНЮК-керівник КП «Вигодська міська БПЛ», Юрій ДОВЖАНСЬКИЙ – 

начальник відділу архітектури містобудування, капітального будівництва та 

комунального майна апарату Вигодської селищної; Василь МУРАЛЬ – керівник 

КП «Вигодський ККП»; Іванна ВЕРТЕПНА – керівник апарату (секретар) 

Вигодської селищної ради; Василь ФЕДІРКІВ – заступник голови Вигодської 

селищної ради, депутат Калуської районної ради. 

Присутні: 9– Поіменно: Світлана ЖАБ'ЯК- депутат, Секретар ради; Оксана 

ДАНЧУК, депутат ради, заступник голови, голова ПК з питань Регламенту і 



діяльності ради; Оксана ЧЕРЕПІЙ – головний бухгалтер апарату Вигодської 

селищної ради; Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу фінансів Вигодської 

селищної ради; Руслан КУРУС – начальник Відділу культури Вигодської 

селищної ради; Андрій МАРТИНЮК-керівник КП «Вигодська міська БПЛ», 

Юрій ДОВЖАНСЬКИЙ – начальник відділу архітектури містобудування, 

капітального будівництва та комунального майна апарату Вигодської селищної; 

Іванна ВЕРТЕПНА – керівник апарату (секретар) Вигодської селищної ради; 

Василь ФЕДІРКІВ – заступник голови Вигодської селищної ради, депутат 

Калуської районної ради. 

Присутніх на засіданні представники громадськості не було. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання бюджету Вигодської селищної територіальної громади за 2021. 

2. Про затвердження старости Вишківського старостинського округу Вигодської 

селищної ради. 

3. Про внесення змін до Рішення Вигодської селищної ради від 10.12.2020 №17-

1/2020 «Про затвердження персональногос складу виконавчого комітету 

Вимгодської селищної ради». 

4.Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 

Вигодської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. 

5.Про безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради на баланс 

комунального підприємства «Вигодський комбінат комунальних підприємств». 

6.Про безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна 

лікарня». 

7.Про безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради на баланс 

Відділу фінансів Вигодської селищної ради. 

8.Про безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради на баланс 

Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради. 

9.Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 № 

1204-13/2021 «Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022 

рік» (до відома). 

10.Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 26.02.2021 №109-

4/2021 «Про затвердження Положення про надання адресної грошової допомоги 

жителям Вигодської територіальної громади». 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/19-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%92%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/19-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%92%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/23-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%A8-%D0%A0%D0%94%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/23-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%A8-%D0%A0%D0%94%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/24-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/24-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/25-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/25-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/25-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/26-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%86%D0%94%D0%94%D0%86%D0%9B-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/26-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%86%D0%94%D0%94%D0%86%D0%9B-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/27-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/27-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/28-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/28-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/28-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc


11.Про затвердження розпорядження селищного голови, видане в міжсесійний 

період. 

12. Про звернення Вигодської селищної ради щодо фінансового забезпечення 

виконання Закону України «Про основи національного спротиву». 

13. Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2022 № 

1198-13/2021 «Про затвердження Програми підтримки діяльності комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг» Вигодської селищної ради на 2022-

2025 роки». 

14. Про продовження договору оренди комунального майна. 

15. Про включення до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 

Вигодської селищної ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

16. Про включення до Переліку другого типу приміщення для розміщення 

стаціонарного відділення комунального закладу «Центр надання соціальних 

послуг Долинської міської ради» та передача в оренду. 

17. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Вигодської 

селищної ради. 

18.Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства 

«Вигодський комбінат комунальних підприємств» Вигодської селищної ради на 

баланс Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради. 

19.Питання контролю за виконанням власних прийнятих рішень (п 1.3. Рішення 

Постійної комісії Вигодської селищної ради з питань гуманітарної політики та 

комунального майна від 25.01.2021 року (протокол №01): 

Звернутись до Вигодського селищного голови Миколи МАЦАЛАКА та профільної 

Постійної комісії Вигодської селищної ради з питань Регламенту, діяльності 

ради, розвитку місцевого самоврядування, взаємодії з громадськими 

організаціями, забезпечення законності, правопорядку та запобігання і протидії 

корупції щодо розробки відповідальними працівниками апарату ради змін і 

доповнень до діючого Регламенту ради з питань забезпечення проведення 

засідань сесій ради в режимі онлайн, відповідно до Постанови КМУ №211 від 11 

березня 2020 року (зі змінами та доповненнями). 

20. Питання супервізії виконання Рішень 10 – ої сесії Вигодської селищної ради, 

контроль за виконанням яких покладено на Постійну комісії з питань 

Гуманітарної політики та комунального майна  

20.1. від 28.09.2021 № 782-10/2021 «Про затвердження та погодження кількості 

педагогічних ставок, загальної кількості учнів та розміру батьківської плати за 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/32-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%90%D0%A2.-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/32-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%90%D0%A2.-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/33-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0.docx
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навчання в комунальному закладі «Вигодська дитяча музична школа Вигодської 

селищної ради» на 2021/2022 навчальний рік; 

20.2. від 28.09.2021 № 785-10/2021 «Про внесення змін до рішення Вигодської 

селищної ради від 20.12.2019  № 422-13/2019 «Про Програму підтримки 

учасників бойових дій АТО/ООС, сімей загиблих учасників бойових дій»; 

20.3. від 28.09.2021 № 801 -10/2021 Про звіт про стан  комунального  майна, доріг 

та дорожньої інфраструктури  громади». 

21.Інформація про стан та якість первинної та вторинної медичної допомоги 

населенню Вигодської територіальної громади. 

22.Різне 

На початку засідання голова ПК Оксана ЯКИМІВ внесла пропозицію про 

додатковий розгляд питань, розміщених на офіційному сайті районної ради на 

момент проведення засідання, а саме: 

1.Про звіт про виконання Програм, прийнятих Вигодською селищною радою за 

2021 рік 

1.1.Інформаційна довідка про виконання «Комплексної Програми розвитку 

освіти Вигодської селищної ради на 2020-2023 роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

1.2.Інформаційна довідка про виконання «Програми інформатизації Відділу 

освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради на 2020-2021 роки» за 2021 

рік. 

1.3.Інформаційна довідка про виконання «Програми пільгового перевезення 

учнів, які проживають на території населених пунктів Вигодської селищної ради, 

до місця навчання і у зворотному напрямку на 2019-2021 роки» за 2021 рік. 

1.4.Інформаційна довідка про виконання «Програми безоплатного та пільгового 

забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення на 2021 рік». 

1.5.Інформаційна довідка про виконання «Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна 

лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 2021-2025 

роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

1.6.Інформаційна довідка про виконання «Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою Вигодської селищної ради на 2021-

2025 роки» за 2021 рік. 
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https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/9-%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%90-%D0%94%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%96%D0%9A%D0%93.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/9-%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%90-%D0%94%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%96%D0%9A%D0%93.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/9-%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%90-%D0%94%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%96%D0%9A%D0%93.docx


1.7.Інформаційна довідка про виконання «Програми соціального захисту та 

підтримки населення Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(далі- Програма) за 2021 рік. 

1.8.Інформаційна довідка про виконання «Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я на 2021 рік». 

1.9.Інформаційна довідка про виконання «Програма утримання та ремонту 

автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення 

та вулиць і доріг комунальної власності Вигодської територіальної громади на 

2021-2025 роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

1.10.Інформаційна довідка про виконання «Програми «Молодіжна політика 

Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2021 рік. 

1.11. Інформаційна довідка про виконання «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Вигодської територіальної громади на 2021-2025 

роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

1.12. Інформаційна довідка про виконання «Програми підтримки дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах на території Вигодської територіальної громади 

на 2021 – 2025 роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

1.13.Інформаційна довідка про виконання Програми підтримки учасників 

бойових дій АТО/ООС, сімей загиблих учасників бойових дій (далі Програма) за 

2021 рік. 

2.Звіт заступника Вигодського селищного голови Оксани ДАНЧУК з питань 

діяльності виконавчих органів ради за період з 01.07 - 31.12.2021 року. 

3.Про затвердження структури комунального підприємства «Вигодський 

комбінат комунальних підприємств» Вигодської селищної ради» 

Секретарем ради Світланою ЖАБ’ЯК було внесено пропозицію про розгляд двох 

питань; 

1.Звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Василя ФЕДІРКІВА про роботу за 2021 рік»; 

2. Звіт про роботу керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 

Вигодської селищної ради за 2021 рік 

Секретарем ради Світланою ЖАБ’ЯК було внесено пропозицію про розгляд двох 

питань: звіту керуючої апарату Вигодської селищної ради Іванни ВЕРТЕПНОЇ 

та заступника Вигодського селищного голови Василя ФЕДІРКІВА. 

Комісія вирішила внести до розгляду вказані вище питання.  

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/10-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/10-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/10-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/11-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%9E%D0%97.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/11-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%9E%D0%97.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/13-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/13-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/13-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/13-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
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https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/16-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/16-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
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https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9E%D0%9E%D0%A1.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9E%D0%9E%D0%A1.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9E%D0%9E%D0%A1.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/7-%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2-%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A7%D0%9E%D0%87-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/7-%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2-%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A7%D0%9E%D0%87-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99.doc


1.СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про виконання бюджету Вигодської 

селищної територіальної громади за 2021 рік»,з яким ознайомила Людмила 

ВАСИЛІВ. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

2. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про затвердження старости Вишківського 

старостинського округу Вигодської селищної ради», з яким ознайомила Світлана 

ЖАБ’ЯК. 

ВИСТУПИЛИ: Василь ФЙЕДІРКІВ, який описав процедуру громадських 

обговорень внесеної кандидатури 

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

3. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про внесення змін до Рішення Вигодської 

селищної ради від 10.12.2020 №17-1/2020 «Про затвердження персональногос 

складу виконавчого комітету Вигодської селищної ради», доповідала Іванна 

ВЕРТЕПНА. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

4. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про надання згоди на прийняття з державної 

у комунальну власність Вигодської територіальної громади окремого 

індивідуально визначеного майна», доповідала Оксана ЧЕРЕПІЙ. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

5. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про безоплатну передачу майна з балансу 

Вигодської селищної ради на баланс комунального підприємства «Вигодський 

комбінат комунальних підприємств», доповідала Оксана ЧЕРЕПІЙ 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/19-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%92%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/19-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%92%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/23-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%A8-%D0%A0%D0%94%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/23-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%A8-%D0%A0%D0%94%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/23-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%A8-%D0%A0%D0%94%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/24-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/24-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/24-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc


ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

6. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про безоплатну передачу майна з балансу 

Вигодської селищної ради на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня», доповідала Оксана 

ЧЕРЕПІЙ 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

7. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про безоплатну передачу майна з балансу 

Вигодської селищної ради на баланс Відділу фінансів Вигодської селищної 

ради», доповідала Оксана ЧЕРЕПІЙ 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/25-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/25-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/25-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/26-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%86%D0%94%D0%94%D0%86%D0%9B-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/26-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%86%D0%94%D0%94%D0%86%D0%9B-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/26-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%86%D0%94%D0%94%D0%86%D0%9B-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc


Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

8. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про безоплатну передачу майна з балансу 

Вигодської селищної ради на баланс Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської 

селищної ради», доповідала Оксана ЧЕРЕПІЙ 

ВИСТУПИЛИ: Віталій ОЛІЙНИК, який зауважив, що системний блок наразі не 

передано до відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

9. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про внесення змін до рішення Вигодської 

селищної ради від 22.12.2021 № 1204-13/2021 «Про бюджет Вигодської селищної 

територіальної громади на 2022 рік», доповідала Людмила ВАСИЛІВ. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

10. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про внесення змін до рішення Вигодської 

селищної ради від 26.02.2021 №109-4/2021 «Про затвердження Положення про 

надання адресної грошової допомоги жителям Вигодської територіальної 

громади», доповідала Іванна ВЕРТЕПНА. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

11.СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про затвердження розпорядження 

селищного голови, видане в міжсесійний період», доповідала Оксана ДАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ:  

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/27-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/27-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/27-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/28-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/28-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/28-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/31-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B2%D0%BD.%D0%B7%D0%BC.%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%90.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/32-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%90%D0%A2.-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/32-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%90%D0%A2.-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98.doc


РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

12. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про звернення Вигодської селищної ради 

щодо фінансового забезпечення виконання Закону України «Про основи 

національного спротиву» ініціатор проєкту Віталій ШТУКА був відсутній на 

засіданні. 

Проєкт не розглядався та Рішення з даного питання не приймалося. 

13. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про внесення змін до рішення Вигодської 

селищної ради від 22.12.2022 № 1198-13/2021 «Про затвердження Програми 

підтримки діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» 

Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки»», доповідала Оксана ДАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

14. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про продовження договору оренди 

комунального майна», доповідав Юрій ДОВЖАНСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/33-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/33-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/33-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/34-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A6%D0%9D%D0%A1%D0%9F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/34-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A6%D0%9D%D0%A1%D0%9F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/34-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A6%D0%9D%D0%A1%D0%9F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/34-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A6%D0%9D%D0%A1%D0%9F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/41-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%9E.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/41-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%9E.docx


15. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про включення до Переліку першого типу 

об’єктів комунальної власності Вигодської селищної ради, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні», доповідав Юрій ДОВЖАНСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, яка задала запитання про подальший алгоритм 

дій щодо оцінки майна. 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

16. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про включення до Переліку другого типу 

приміщення для розміщення стаціонарного відділення комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради» та передача в 

оренду», доповідав Юрій ДОВЖАНСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

17.СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про затвердження Переліку об’єктів 

комунальної власності Вигодської селищної ради», доповідав Юрій 

ДОВЖАНСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ з уточненням щодо Паспорта комунального 

майна; Світлана ЖАБЯК, яка повідомила, що запропонований до розгляду 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/42-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/42-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/42-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/43-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/43-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/43-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/43-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/44-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/44-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83.docx


проєкт Рішення не погоджений юридичним Відділом апарату Вигодської 

селищної ради та запропонувала зняти дане питання з розгляду. 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення зняти з розгляду 

порядку денного . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

18. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про безоплатну передачу майна з балансу 

комунального підприємства «Вигодський комбінат комунальних підприємств» 

Вигодської селищної ради на баланс Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської 

селищної ради», доповідав Василь СЕМЕНЮК. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

19. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Питання контролю за виконанням власних 

прийнятих рішень (п 1.3. Рішення Постійної комісії Вигодської селищної ради з 

питань гуманітарної політики та комунального майна від 25.01.2021 року 

(протокол №01) «Звернутись до Вигодського селищного голови Миколи 

МАЦАЛАКА та профільної Постійної комісії Вигодської селищної ради з питань 

Регламенту, діяльності ради, розвитку місцевого самоврядування, взаємодії з 

громадськими організаціями, забезпечення законності, правопорядку та 

запобігання і протидії корупції щодо розробки відповідальними працівниками 

апарату ради змін і доповнень до діючого Регламенту ради з питань 

забезпечення проведення засідань сесій ради в режимі онлайн, відповідно до 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/45-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/45-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/45-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/45-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95.doc


Постанови КМУ №211 від 11 березня 2020 року (зі змінами та доповненнями)», 

доповідала Оксана ЯКИМІВ. 

ВИСТУПИЛИ: Світлана ЖАБ’ЯК, яка не погоджується із форматом роботи ради 

в онлайн режимі. Натомість запропонувала звернутись до селищного голови з 

питанням придбання програмного комплексу «Рада». На цю пропозицію 

схвально відгукнулись члени Постійної комісії та депутати з правом дорадчого 

голосу, що брали участь у засіданні: Оксана ДАНЧУК, Мар’ян МИКИТИН.  

ВИРІШИЛИ: Звернутись до Вигодського селищного голови Миколи МАЦАЛАКА 

та профільної Постійної комісії Вигодської селищної ради з питань бюджету 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та розвитку 

громади з пропозицією придбання програмного комплексу «Рада» для 

забезпечення сталої роботи депутатського корпусу. 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-3 (троє). 

20. СЛУХАЛИ: про виконання Рішень 10 – ої сесії Вигодської селищної ради, 

контроль за виконанням яких покладено на Постійну комісії з питань 

Гуманітарної політики та комунального майна:  

20.1. від 28.09.2021 № 782-10/2021 «Про затвердження та погодження кількості 

педагогічних ставок, загальної кількості учнів та розміру батьківської плати за 

навчання в комунальному закладі «Вигодська дитяча музична школа Вигодської 

селищної ради» на 2021/2022 навчальний рік; 

20.2. від 28.09.2021 № 785-10/2021 «Про внесення змін до рішення Вигодської 

селищної ради від 20.12.2019  № 422-13/2019 «Про Програму підтримки 

учасників бойових дій АТО/ООС, сімей загиблих учасників бойових дій»; 

20.3. від 28.09.2021 № 801 -10/2021 Про звіт про стан  комунального  майна, доріг 

та дорожньої інфраструктури  громади», доповідала Оксана ЯКИМІВ, яка 

зазначила, що стан виконання двох останніх Програм (20.2;20.3) внесено до 

порядку денного чергової сесії та додаткових питань, що розглядаються нижче, 

тому запропонувала розглянути на даному етапі лише питання 20.1. З означеного 

питання доповідав Руслан КУРУС. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги зазначену інформацію.  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. 

21. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про звіт про виконання Програм, 

прийнятих Вигодською селищною радою за 2021 рік»: 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/9-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%9A.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/9-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%9A.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.doc


21.1.Інформаційна довідка про виконання «Комплексної Програми розвитку 

освіти Вигодської селищної ради на 2020-2023 роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

21.2.Інформаційна довідка про виконання «Програми інформатизації Відділу 

освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради на 2020-2021 роки» за 2021 

рік. 

21.3.Інформаційна довідка про виконання «Програми пільгового перевезення 

учнів, які проживають на території населених пунктів Вигодської селищної ради, 

до місця навчання і у зворотному напрямку на 2019-2021 роки» за 2021 рік. 

21.4.Інформаційна довідка про виконання «Програми безоплатного та пільгового 

забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення на 2021 рік». 

21.5.Інформаційна довідка про виконання «Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна 

лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 2021-2025 

роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

21.6.Інформаційна довідка про виконання «Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою Вигодської селищної ради на 2021-

2025 роки» за 2021 рік. 

21.7.Інформаційна довідка про виконання «Програми соціального захисту та 

підтримки населення Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(далі- Програма) за 2021 рік. 

21.8.Інформаційна довідка про виконання «Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я на 2021 рік». 

21.9.Інформаційна довідка про виконання «Програма утримання та ремонту 

автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення 

та вулиць і доріг комунальної власності Вигодської територіальної громади на 

2021-2025 роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

21.10.Інформаційна довідка про виконання «Програми «Молодіжна політика 

Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2021 рік. 

21.11. Інформаційна довідка про виконання «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Вигодської територіальної громади на 2021-2025 

роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

21.12. Інформаційна довідка про виконання «Програми підтримки дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах на території Вигодської територіальної громади 

на 2021 – 2025 роки» (далі Програма) за 2021 рік. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/1-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/1-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
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https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/21-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-2021-%D1%80%D1%96%D0%BA.docx


21.13.Інформаційна довідка про виконання Програми підтримки учасників 

бойових дій АТО/ООС, сімей загиблих учасників бойових дій (далі Програма) за 

2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Віталій ОЛІЙНИК з пропозицією додати до протоколу зазначені 

вище інформаційні матеріали. В обговоренні питань взяли участь усі учасники 

засідання Постійної комісії згідно профілю та функціональних обов’язків. 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-3 (троє). 

22. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Звіт заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Василя ФЕДІРКІВА про роботу за 2021 рік, 

доповідав Василь ФЕДІРКІВ. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. Звіт прийнято до уваги. 

23. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Звіт заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Оксани ДАНЧУК про роботу за період з 

01.07 по 31.12. 2021 року, доповідала Оксана ДАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. . Звіт прийнято до уваги. 

24. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Звіт про роботу керуючої справами 

(секретаря) виконавчого комітету Вигодської селищної ради за 2021 рік, 

доповідала Іванна ВЕРТЕПНА. 

ВИСТУПИЛИ:  

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. . Звіт прийнято до уваги. 

25. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про затвердження структури 

комунального підприємства «Вигодський комбінат комунальних підприємств» 

Вигодської селищної ради», доповідав Василь СЕМЕНЮК. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9E%D0%9E%D0%A1.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9E%D0%9E%D0%A1.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9E%D0%9E%D0%A1.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/5-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/7-%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2-%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A7%D0%9E%D0%87-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/7-%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2-%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A7%D0%9E%D0%87-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/22-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx


ВИСТУПИЛИ: Оксана ДАНЧУК щодо уточнення штатної чисельності. Віталій 

ОЛІЙНИК щодо відповідності назв посад ДК. 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

26. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про включення до Переліку першого типу 

об’єктів комунальної власності Вигодської селищної ради, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні», доповідав Юрій ДОВЖАНСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

рішень Вигодської селищної ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 «Про 

Регламент Вигодської селищної ради»; від 01.12.2020 № 7-1/2020 «Про 

утворення і обрання Постійних комісій Вигодської селищної ради, обрання голів 

Постійних комісій», від 01.12.2020 року № 8-1/2020 «Про Положення про 

постійні комісії Вигодської селищної ради» проєкт Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

Результати голосування: «за» - 3 (троє); «проти» - немає; «утримались» - немає; 

«не брали участі у голосуванні» - немає. З правом дорадчого голосу-немає. 

27. СЛУХАЛИ: Інформацію про стан та якість первинної та вторинної медичної 

допомоги населенню Вигодської територіальної громади, доповідала Оксана 

ДАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій МАРТИНЮК. 

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося. Інформацію прийнято до уваги. 

28. СЛУХАЛИ: Інформацію про упровадження нових норм харчування дітей 

освітніх закладів громади, згідно ПКМУ №305 від 24.03.2021 року «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», доповідав Віталій ОЛІЙНИК. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/42-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/42-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2022/02/42-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83.docx


ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ. 

РІШЕННЯ з даного питання не приймалося 

Протокол склала і підписала  

голова Постійної комісії                        Оксана ЯКИМІВ 

 

Секретар            Василь СЕМЕНЮК 

 

 

Протокол складено у двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у 

відповідального працівника відділу загальної те організаційної роботи апарату 

Вигодської селищної ради, другий  - у голови Постійної комісії. 

 


