Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 27.01.2017 року № 140 - 7/8
с.В.Майдан

Про план роботи сільської
ради на 2017 рік.
Відповідно до п. 7 розд.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування
в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити план роботи сільської ради на 2017 рік згідно з додатком
(додається).
2. План роботи постійних комісій прийняти на засіданні постійних комісій .
3. Контрол ь за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Д.М.Ковалюк

Додаток до ріш. № -7/8
від 27.01.2017р

ПЛАН
РОБОТИ ВЕРХНЬОМАЙДАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК
Питання, що розглядатимуться на сесіях сільської ради:

І

КВАРТАЛ

1.Про створення добровільної пожежної дружини.
3.Про план роботи сільської ради на 2017 рік.
4. Різне
ІІ К В А Р Т А Л
1. Про напрямки соціально-економічного розвитку села на 2017 рік.
2. Про звіт виконавчого комітету сільської ради про виконання бюджету сільської ради
за 2016 рік.
3. Різне
ІІІ К В А Р Т А Л
1. Про звіт виконавчого комітету про виконання бюджету села на 2017 рік за
підсумками І півріччя.
2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на 2017 рік за
підсумками І півріччя”.
3. Різне.
ІУ К В А Р Т А Л
1. Про бюджет сільської ради на 2018 рік.
2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2018р.
3. Різне.

Секретар ради

Оксана Станкевич

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 27.01.2017 року

№ 141 - 7/8

с.В.Майдан
Про створення добровільної
пожежної дружини.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сесія
сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Створити добровільну пожежну дружину в селі Верхній Майдан в складі
трьох осіб:
- Станкевич Оксана Іванівна – голова комісії;
- Токарук Галина Михайлівна – секретар комісії;
- Гекманюк Ярослав Миколайович- член комісії.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Д.М.Ковалюка.

Сільський голова

Д.М.Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 27.01.2017р

№ 142 - 7/8

с.В.Майдан
Про визначення постійної комісії
для здійснення контролю з дотриманням
вимог законодавства щодо запобігання
та врегулювання конфліктів інтересів.
З метою здійснення контролю за дотриманням ст..59 ч.1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» особами уповноваженими на виконання функцій місцевого
самоврядування, які є суб»єктами, на яких поширюється дія Закону України « Про
запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, поводження з
майном, що може бути неправовірною вигодою та подарунками, керуючись ст. 35 Закону
України «Про запобігання корупції», ст..26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Покласти на постійну комісію «Мандатна, з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту» здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
2. Постійній комісії «Мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, регламенту»:
- 2.1 здійснювати контроль за дотриманням вимог діючого законодавства щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- 2.2. Надавати суб»єктам на яких поширюється дія Закону України «Про
запобігання корупції» консультації та роз»яснення щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересмів, поводження з майном, що може бути
неправомірною вигодою та подарунками.
3. Внести зміни в Положення «Про постійні комісії» Верхньомайданської сільської ради
сьомого демократичного скликання відповідно до п. 2 цього рішення.

Сільський голова

Д.М.Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянськогог району івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 27.01.2017

№ 144 - 7/8

с.В.Майдан
Про надання
одноразової матеріальної
допомоги.

Заслухавши та обговоривши заяву жительки села Верхній Майдан Кос Марії
Миколаївни, в якій вона просить надати матеріальну допомогу, в зв”язку з тим,
що 18.01.207 р. в її будинку по вул.. Берегова мала місце пожежа та з важким
матеріальним становищем та відповідно до п.27 ч.1 ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Надати матеріальну допомогу Кос М.М. в розмірі 500 грн.
2.Спеціалісту ради п. М.Дутка провести відповідні нарахування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету.

Сільський голова

Д.М.Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( восьма сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 27.01.2017 року № 143 - 7/ 8
с.В.Майдан
Про надання в оренду
приміщення
Заслухавши та обговоривши заяву підприємця Андрейчук М.М. про надання в
оренду приміщення шкільної їдальні та на підставі п.31 ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Андрейчук М.М. приміщення загальною пл . кухня 22,5 кв.м. для
здійснення підприємницької діяльності.
2. Встановити орендну плату 50 грн в місяць .
3.Затвердити договір оренди від 27. 01.2017 р.по 31.12.2017р.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( восьма сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 27.01.2017 року № 145 - 7/8
с.В.Майдан
Про преміювання сільського
голови.
Відповідно до ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.березня 2006
року № 268 „ Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів”, постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 року №700 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року
№268" , сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1 .Дозволити виплачувати матеріальну допомогу для вирішення соціальнопобутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної
заробітної плати , щомісячного преміювати сільського голову в розмірі
80% згідно із чинним законодавством та нормативними документами при
наявності кошторисних призначень, а також до державних свят.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( восьма сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 27.01.2017 року № 146 - 7/8
с.В.Майдан
Про доплату за вислугу років
Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування». ст. 21, ст.22 та Постанови Кабінету Міністрів № 1049 від
20.12.1993 року «Про надбавки за вислугу років для працівників в органах
виконавчої влади та інших державних органах» зараховується стаж військової
служби в Збройних Силах, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити сільському голові Д.М.Ковалюку 10 відсотків до
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
2. Спеціалісту ради п. М.Дутка проводити відповідні
нарахування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію
з питань бюджету. Соціально-економічного та культурного
розвитку.

Сільський голова

Д.М.Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області

ПРОТОКОЛ

Сьомого демократичного скликання
(восьма сесія)

від 27 січня 2017 року
с.Верхній Майдан

Присутні 12 депутатів сільської ради та сільський голова.

Головуючий на сесії сільський голова Дмитро Михайлович Ковалюк .

Головуючий оголосив сесію відкритою.
(прозвучав Гімн України)
Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним сесії та поставив на
голосування прийняття порядку денного за основу.
Голосування за прийняття порядку денного за основу:

“ЗА”- 13
“ПРОТИ” – немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
(Порядок денний прийнято за основу)
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до порядку денного
сесії.
Поступила пропозиція прийняти порядок денний в цілому.
Голосування за прийняття порядку денного в цілому:
“ЗА”- одноголосно
(Порядок денний прийнято)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
восьмої сесії сільської ради
Сьомого демократичного скликання
1. Про план роботи сільської ради на 2017 рік.
2. Про створення добровільної пожежної дружини.
3. Про визначення постійної комісії для здійснення контролю з дотриманням
вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфліктів
інтересів.
4. Про надання в оренду притміщення.
5. Про надання одноразової матеріальної допомоги.
6. Про преміювання сільського голови.
7. Про доплату за вислугу років.
Головуючий наголосив, що регламент роботи сесії описаний в регламенті
роботи ради, затвердженому на першій сесії сільської ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про план роботи сільської ради на 2017рік.
Доповідач : сільський голова Д.Ковалюк, який ознайомив депутатів з планом
роботи на 2017 рік.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Токарук.
Пропоную затвердити план роботи на 2017 рік.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

2. Про створення добровільної пожежної дружини.
Доповідач : сільський голова Д.Ковалюк – пропоную створити добровільну
пожежну дружину
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк.

Пропоную створити добровільну пожежну дружину в кількості 3 чоловікСтанкевич О.І., Токарук Г.М., Гекманюк Я.М. .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 11
“ПРОТИ”- 1
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 11 , «ПРОТИ»- 1, «УТРИМАЛИСЬ»- немає.
(рішення прийнято, додається).

3 Про визначення постійної комісії для здійснення контролю з
дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та
врегулювання конфліктів інтересів.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – проінформував депутатів про те, що
відповідно до ст.. 35 Закону України «Про запобігання корупції» для здійснення
контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів необхідно покласти на одну з постійних
комісій
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Я.Гекманюк, який запропонував для здійснення контролю з
дотриманням вимог законодавства щодо запобігання
та врегулювання
конфліктів інтересів покласти на постійну комісію «Мандатна, з питань
депутатської діяльності, етики, регламенту»

Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 12
“ПРОТИ”- 1
“УТРИМАЛИСЬ” – 1
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 12 , « УТРИМАЛИСЬ « - 1, «ПРОТИ» -1.
(рішення прийнято, додається).

4 Про надання в оренду приміщення.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Андрейчук
М.М., про надання примішення шкільної їдальні в оренду.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук.
Пропоную надати Андрейчук М.М. шкільну їдальню в оренду .
Депутат: Ярослав Гекманюк – Андрейчук М.М. заключити договір з сільською
радою та встановити орендну плату 50 грн. в місяць.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Кос Марії
Миколаївни,в якій вона просить надати її матеріальну допомогу для ремонту
житлового будинку, так як в її будинку по вул.. Берегова мала місце пожежа.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Федір Онуфрак.
Пропоную надати Кос М.М матеріальну допомогу в розмірі 500 грн. .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.

(рішення прийнято, додається).

6. Про преміювання сільського голови.
Доповідач : спеціаліст – бухгалтер М.Дутка, проінформувала депутатів про те,
що відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №
268 та Постанови кабінету Міністрів від 12.05.2007 року № 700 дозволити
виплачувати матеріальну допомогу для вирішення соціально- побутових питань
та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати та
щомісячно преміювати сільського голову згідно із чинним законодавством та
нормативними документами при наявності кошторисних призначень, а також
до державних свят.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк.
Пропоную щомісячно преміювати сільського голову в розмірі 80 відсотків згідно
із чинним законодавством та нормативними документами при наявності
кошторисних призначень, а також до державних свят .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 11
“ПРОТИ”- 1
“УТРИМАЛИСЬ” – 1
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається)

7.Про доплату за вислугу років.
Доповідач : спеціаліст- бухгалтер М.Дутка, яка проінформувала депутатів про те,
що , відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» ст..21, ст..22 та Постанови Кабінету Міністрів № 1049 від
20.12.1993 року « Про надбавки за вислугу років для працівників в органах
виконавчої влади та інших державних органах» зараховується стаж військової
служби в Збройних Силах
пропонується встановити сільському голові
Д.М.Ковалюку 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за
ранг.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат:
Галина Токарук – пропоную дану пропозицію підтримати
одноголосно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і
поставив на голосування прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 11
“ПРОТИ”- 1
“УТРИМАЛИСЬ” – 1
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

Головуючий подякував депутатам за участь у роботі сесії та оголосив сьому
сесію сільської ради сьомого демократичного скликання закритою.

( прозвучав Гімн України).

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

ДМИТРО КОВАЛЮК

