
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Постійної комісії 

з питань гуманітарної політики та комунального майна 

 

Від 15.02.2022                                                   № 03 

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 - 8 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; Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу фінансів Вигодської селищної 

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

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

ФЕДІРКІВ – заступник голови Вигодської селищної ради, депутат Калуської 

районної ради; Володимир ЛУЦЬКИЙ – головний спеціаліст Відділу юридичної 

та кадрової роботи апарату Вигодської селищної ради. 

Присутні: 7– Поіменно: Світлана ЖАБ'ЯК- депутат, Секретар ради; Оксана 

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

діяльності ради; Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу фінансів Вигодської 

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

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



Василь ФЕДІРКІВ – заступник голови Вигодської селищної ради, депутат 

Калуської районної ради. Володимир ЛУЦЬКИЙ – головний спеціаліст Відділу 

юридичної та кадрової роботи апарату Вигодської селищної ради. 

У роботі засідання брав участь депутат Вигодської селищної ради Віталій 

ШТУКА. 

Присутніх на засіданні представники громадськості не було. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд проєктів Рішень Вигодської селищної ради, внесених на розгляд 

чергової сесії  Вигодської селищної ради: 

1.1. Про звіт виконання Плану роботи Вигодської селищної ради за 2021 рік  

1.2. Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної 

ради Івано-Франківської області на 2022 рік  

2.Унесення на розгляд чергової, п’ятнадцятої сесії додаткових питань у порядку, 

передбаченому ст. 28 Регламенту Вигодської селищної ради, затвердженого 

Рішенням № 36-2/2020 від 24.12.2020 року: 

2.1.Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вигодської селищної ради; 

2.2. Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вигодської селищної ради. 

3.Різне. 

1.СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про звіт виконання Плану роботи 

Вигодської селищної ради за 2021 рік», з яким ознайомила Секретар ради 

Світлана ЖАБ’ЯК. 

ВИСТУПИЛИ: Віталій ОЛІЙНИК, Василь СЕМЕНЮК, Оксана ЯКИМІВ, які 

схвально відгукнулись про роботу ради загалом. 

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. 

2. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про внесення змін до фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська 

багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області  

на 2022 рік», доповідали з даного питання Андрій МАРТИНЮК та Любов 

БАРЧУК – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КНП «Вигодська 

МБЛ». 

ВИСТУПИЛИ: Людмила ВАСИЛІВ, яка внесла додаткові роз’яснення до 

проєкту Рішення. 

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. 

3. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про створення комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вигодської селищної ради», доповідала Оксана ДАНЧУК, співдоповідав 

Володимир ЛУЦЬКИЙ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Іванна ВЕРТЕПНА, Світлана ЖАБЯК, Василь ФЕДІРКІВ, 

Віталій ШТУКА, Василь СЕМЕНЮК, Віталій ОЛІЙНИК, які активно 

обговорювали дане питання. 

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 . 

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


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

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

4. СЛУХАЛИ: про Проєкт Рішення «Про проведення конкурсу на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вигодської селищної ради», доповідала 

Оксана ДАНЧУК. 

 

ВИСТУПИЛИ: Світлана ЖАБ’ЯК, яка роз’яснила нормативно-правові 

документи, що регламентують порядок проведення конкурсу. 

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. 

У РІЗНОМУ СЛУХАЛИ: питання організації і проведення заходів до Дня 

Єднання.  

ВИСТУПИЛИ: Оксана ДАНЧУК. 

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. 

 


