
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Постійної комісії 

з питань гуманітарної політики та комунального майна 

 

Від 04.11.2021                                      № 12 

 

смт.Вигода, адреса приміщення Галицького, 65 

форма проведення засідання  очне 

 

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. 

 

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    2     

Поіменно Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК                                            

Всього запрошених - 6   Поіменно: Світлана ЖАБ'ЯК- депутатка, Секретар 

ради; Мар'ян МИКИТИН, начальник Відділу загальної та організаційної роботи, 

депутат Вигодської селищної ради; Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу 

фінансів Вигодської селищної ради; Оксана ЧЕРЕПІЙ – головний бухгалтер 

Вигодської селищної ради, Андрій МАРТИНЮК – директор НКП « Вигодська 

БПЛ» Вигодської селищної ради; Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради; Тетяна ГРИНЬ – керівник ЦНАП Вигодської 

селищної ради. 

 

Присутні: 6 . Поіменно: Світлана ЖАБ'ЯК- депутатка, Секретар ради; 

Мар'ян МИКИТИН, начальник Відділу загальної та організаційної роботи, 

депутат Вигодської селищної ради; Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу 

фінансів Вигодської селищної ради; Оксана ЧЕРЕПІЙ – головний бухгалтер 

Вигодської селищної ради, Андрій МАРТИНЮК – директор НКП « Вигодська 

БПЛ» Вигодської селищної ради; Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради, Тетяна ГРИНЬ – керівник ЦНАП Вигодської 

селищної ради. 

 

Беруть участь депутати Ради (поіменно) - не брали участі. 



Присутні на засіданні представники громадськості (поіменна реєстрація) 

не брали участі. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

Розгляд та погодження проектів рішень, винесених на розгляд одинадцятої 

сесії:  

1.1.Про затвердження Статуту Вигодської територіальної громади. 

1.2.Про затвердження офіційної символіки Вигодської територіальної 

громади. 

1.3.Про затвердження туристичного логотипу Вигодської територіальної 

громади. 

1.4.Про затвердження відзнак Вигодської селищної ради. 

1.5.Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем 

проживання у Вигодській територіальні громаді. 

1.6.Про затвердження Положення про громадські слухання у Вигодській 

територіальній громаді. 

1.7.Про Порядок проведення громадського обговорення щодо кандидатури 

старости у Вигодській  територіальній громаді. 

1.8.Про затвердження Положення про старосту Вигодської селищної ради 

1.9.Про присвоєння старостам рангів посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

1.10.Про перейменування населеного пункту село Пшеничники 

Калуського району Івано-Франківської області. 

1.11.Про виконання  бюджету Вигодської селищної територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

1.12.Про внесення  змін до рішення Вигодської селищної ради  

від 24.12.2020   № 562/2020 «Про бюджет Вигодської  селищної територіальної 

громади на 2021 рік». 

1.13.Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 №53-

2/2020 «Про затвердження фінансового плану на 2021 рік комунального 

некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» 

Вигодської селищної ради Івано-Франківської області». 

1.14.Про безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради 

на баланс комунального підприємства «Центр спадщини Вигодської 

вузькоколійки». 

1.15.Про безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради 

на баланс комунального підприємства «Вигодський комбінат комунальних 

підприємств». 

1.16.Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Вигодської 

селищної ради у новій редакції. 

1.17.Про звернення Вигодської селищної ради щодо неприпустимості 

грубого наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування. 

1.18.Про звернення Вигодської селищної ради щодо належного 

фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

1.19.Про звернення Вигодської селищної ради щодо  офшорного 

розслідування Pandora Papers. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/1-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/2-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/2-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/3-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/3-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/4-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/5-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/5-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/6-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/6-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/7-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/7-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
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https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/11-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/11-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/12-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%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%83-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/12-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%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%83-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/12-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%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%83-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/15-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/15-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/15-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/16-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%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-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/16-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%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-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/16-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%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-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-.doc
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2. Розгляд питань, згідно Плану роботи Постійної комісії з гуманітарної 

політики та комунального майна у порядку контролю: 

2.1.Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 42-2/2020 

«Про  організацію харчування вихованців у закладах дошкільної освіти 

Вигодської селищної ради у 2021 році; 

2.2. Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 43-2/2020 Про 

організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Вигодської 

селищної ради у 2021 році; 

2.3.Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 49-2/2020 Про 

Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021 рік; 

2.4.Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 50-2/2020 Про 

Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємтсав 

«Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-

Франківської області на 2021 рік; 

2.5.Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 51-2/2020 Про 

програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021-2022 рр.; 

2.6.Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 54-2/2020 Про 

затвердження фінансового плану на 2021 рік комунального підприємства 

«Вигодський  ККП» Вигодської селищної ради. 

3. Різне. 

 

1.1.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження Статуту Вигодської 

територіальної громади. 

ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК  про виправлення 

граматичних помилок та з питань обговорення проєкту документа. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.2.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження офіційної символіки 

Вигодської територіальної громади». 
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https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/42_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.docx
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ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили 

висновки Геральдичної комісії з розробки символіки громади та процедури її 

обговорення. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.3.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження туристичного 

логотипу Вигодської територіальної громади». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили 

висновки Геральдичної комісії з розробки туристичної символіки. Оксана 

ЯКИМІВ внесла пропозицію доповнити її авторським туристичним гаслом. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє); «проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.4.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження відзнак Вигодської 

селищної ради». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили зразки 

відзнак. 
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https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/3-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/4-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/4-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-1.doc


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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.5.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження Положення про 

загальні збори громадян за місцем проживання у Вигодській територіальні 

громаді». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

ПОЛОЖЕННЯ. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.6.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження Положення про 

громадські слухання у Вигодській територіальній громаді». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

ПОЛОЖЕННЯ. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/5-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/5-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/5-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/6-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/6-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx


РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.7.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про Порядок проведення громадського 

обговорення щодо кандидатури старости у Вигодській  територіальній громаді. 

ДОПОВІДАВ з даного питання Володимир ЛУЦЬКИЙ – в.о.головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення та кадрової роботи апарату 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

Порядку. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.8.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про Порядок проведення громадського 

обговорення щодо кандидатури старости у Вигодській  територіальній громаді. 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Світлана ЖАБ'ЯК Секретар Вигодської 

селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

Порядку. 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.9.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про присвоєння старостам рангів 

посадових осіб місцевого самоврядування». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Світлана ЖАБ'ЯК Секретар  Вигодської 

селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

Рішення. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/7-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/7-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/7-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/7-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/9-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/9-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F.doc


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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.10.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про перейменування населеного 

пункту село Пшеничники Калуського району Івано-Франківської області». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Світлана ЖАБ'ЯК Секретар  Вигодської 

селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.11.СЛУХАЛИ:  

Про ознайомлення з проєктом Рішення «Про виконання  бюджету 

Вигодської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу 

фінансів Вигодської селищної ради. 

РІШЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не приймалося та не 

проводилось. 

 

1.12.СЛУХАЛИ:  

Про ознайомлення з проєктом Рішення «Про внесення  змін до рішення 

Вигодської селищної ради  від 24.12.2020   № 562/2020 «Про бюджет 

Вигодської  селищної територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Людмила ВАСИЛІВ – начальник Відділу 

фінансів Вигодської селищної ради. 

РІШЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не приймалося та не 

проводилось. 

 

 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/11-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/11-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/12-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%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%83-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/12-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%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%83-1.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/12-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2-%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%83-1.doc


1.13.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про внесення змін до рішення 

селищної ради від 24.12.2020 №53-2/2020 «Про затвердження фінансового плану 

на 2021 рік комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська 

багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської 

області». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Андрій МАРТИНЮК директор КНП 

«Вигодська МБЛ» Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.14.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про безоплатну передачу майна з 

балансу Вигодської селищної ради на баланс комунального підприємства «Центр 

спадщини Вигодської вузькоколійки». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Оксана ЧЕРЕПІЙ головний бухгалтер 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.15.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про безоплатну передачу майна з 

балансу Вигодської селищної ради на баланс комунального підприємства 

«Вигодський комбінат комунальних підприємств». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Оксана ЧЕРЕПІЙ головний бухгалтер 

Вигодської селищної ради 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/13-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/15-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/15-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/15-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/16-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%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-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/16-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%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-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/16-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%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-%D0%9A%D0%9A%D0%9F-.doc


ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.16.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату Вигодської селищної ради у новій редакції». 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Тетяна ГРИНЬ директор ЦНАП 

Вигодської селищної ради 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії . 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

1.17.СЛУХАЛИ:  

Про ознайомлення з проєктом Рішення «Про звернення Вигодської 

селищної ради щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Мар'ян МИКИТИН начальнику відділу 

загальної і організаційної роботи апарату Вигодської селищної ради 

РІШЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не приймалося та не 

проводилось. 

 

1.18.СЛУХАЛИ:  

Про ознайомлення з проєктом Рішення «Про звернення Вигодської 

селищної ради щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони 

здоров’я». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Мар'ян МИКИТИН начальнику відділу 

загальної і організаційної роботи апарату Вигодської селищної ради 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%9A_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%A8%D0%98%D0%99_28_10_21_3.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%9A_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%A8%D0%98%D0%99_28_10_21_3.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%9A_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%A8%D0%98%D0%99_28_10_21_3.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/25-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/25-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/25-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/26-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/26-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/26-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5.docx


РІШЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не приймалося та не 

проводилось. 

 

1.19.СЛУХАЛИ:  

Про ознайомлення з проєктом Рішення «Про звернення Вигодської 

селищної ради щодо  офшорного розслідування Pandora Papers». 

ДОПОВІДАВ з даного питання Мар'ян МИКИТИН начальнику відділу 

загальної і організаційної роботи апарату Вигодської селищної ради 

РІШЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не приймалося та не 

проводилось. 

 

2. Розгляд питань, згідно Плану роботи Постійної комісії з гуманітарної 

політики та комунального майна у порядку контролю: 

2.1.СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 42-2/2020 

«Про  організацію харчування вихованців у закладах дошкільної освіти 

Вигодської селищної ради у 2021 році; 

ДОПОВІДВ з даного питання Віталій ОЛІЙНИК – начальник відділу 

освіти, молоді та спору Вигодської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про виконання Рішення. 

ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не проводилось. 

 

2.2.СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 43-2/2020 Про 

організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Вигодської 

селищної ради у 2021 році; 

ДОПОВІДВ з даного питання Віталій ОЛІЙНИК – начальник відділу 

освіти, молоді та спору Вигодської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про виконання Рішення. 

ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не проводилось. 

 

2.3.СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 49-2/2020 Про Програму 

безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021 рік; 

ДОПОВІДВ з даного питання Андрій МАРТИНЮК – директор НКП 

«Вигодська МБЛ» Вигодської селищної ради. 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про виконання Рішення. 

ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не проводилось. 

 

2.4.СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 49-2/2020 Про Програму 

безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021 рік; 

ДОПОВІДВ з даного питання Андрій МАРТИНЮК – директор НКП 

«Вигодська МБЛ» Вигодської селищної ради. 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про виконання Рішення. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/27-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E-Pandora.docx
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/10/27-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E-Pandora.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/42_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/42_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/43_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/43_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/43_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/49_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/49_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/49_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/49_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/49_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.docx
https://www.vyhoda.info/images/SESYA/8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/49_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.docx


ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не проводилось. 

 

2.5.СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 51-2/2020 Про програму 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Вигодської селищної ради на 2021-2022 рр. 

З даного питання ДОПОВІДАЧ БУВ ВІДСУТНІЙ. 

ВИРІШИЛИ: звернутись з клопотанням до Вигодського селищного голови 

Миколи МАЦАЛАКА із заувагами про неучасть відповідальних працівників 

апарату ради у роботі комісії. 

ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не проводилось. 

 

2.6.СЛУХАЛИ:  

2.6.Про хід виконання Рішення від 24.12.2020 року № 54-2/2020 Про 

затвердження фінансового плану на 2021 рік комунального підприємства 

«Вигодський  ККП» Вигодської селищної ради. 

З даного питання ДОПОВІДАЧ БУВ ВІДСУТНІЙ. 

ВИРІШИЛИ: звернутись з клопотанням до Вигодського селищного голови 

Миколи МАЦАЛАКА із заувагами про неучасть відповідальних працівників 

апарату ради у роботі комісії. 

ГОЛОСУВАННЯ з даного питання не проводилось. 

 

До питання 3 «Різне» порядку денного, внесена пропозиція Оксани 

ЧЕРЕПІЙ, головного бухгалтера Вигодської селищної ради про розгляд питання 

та підготовку проєкту Рішення для внесення його на розгляд чергової 

одинадцятої сесії Вигодської селищної ради за ініціативою та поданням 

Постійної комісії з питань гуманітраної політики та комунального айна «Про 

безоплатну передачу майна з балансу Вигодської селищної ради Відділу освіти, 

молоді та спорту Вигодської селищної ради на баланс Вигодського ліцею 

Вигодської селищної ради». 

3.1.СЛУХАЛИ:  

Про погодження проєкту Рішення ««Про безоплатну передачу майна з 

балансу Вигодської селищної ради Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської 

селищної ради на баланс Вигодського ліцею Вигодської селищної ради». 

 

ДОПОВІДАЛА з даного питання Оксани ЧЕРЕПІЙ, головний бухгалтер 

Вигодської селищної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ЯКИМІВ, Віталій ОЛІЙНИК та обговорили проєкт 

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 вищезазначеного Рішення схвалити та 

направити на розгляд сесії. 

https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/07/51-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%96%D0%9A%D0%93.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/07/51-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%96%D0%9A%D0%93.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/07/51-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%96%D0%9A%D0%93.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/07/54-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2.-%D1%84%D1%96%D0%BD.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%9A%D0%9A%D0%9F.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/07/54-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2.-%D1%84%D1%96%D0%BD.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%9A%D0%9A%D0%9F.doc
https://www.vyhoda.info/wp-content/uploads/2021/07/54-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2.-%D1%84%D1%96%D0%BD.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%9A%D0%9A%D0%9F.doc


РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 2 (двоє);«проти»- немає; 

«утримались» - немає; «не брали участі у голосуванні» - немає. 

 

 

Протокол склала і підписала 

голова Постійної комісії              Оксана ЯКИМІВ 

          

 

Заступник голови  комісії                    Віталій ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 


