
 

 

УКРАЇНА 

П’ЯДИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Виконавчий комітет 

 

ПРОТОКОЛ №7 

 

 

19.04.2021р.                                                                               с.П’ядики 

 

Членів виконкому – 9 осіб 

Присутні члени виконкому –7 осіб: 
Гайдейчук Петро Петрович  

Томащук Надія Володимирівна 

Іванішин Володимир Дмитрович 

Василик Василь Васильович 

Данилишин Оксана Юріївна 

Гришук Микола Володимирович 

Карп’юк Василь Іванович 

Відсутні члени виконкому – 2 

Іванишин Ігор Михайлович 

Кобацький Любомир Дмитрович 

Запрошені: 
Роїк Ольга Павлівна – начальник фінансового відділу; 
Павлюк Наталія Василівна – головний спеціаліст фінансового відділу; 
Боднар Людвіг Станіславович – директор ЖКП «Техносервіс»; 

Король Галина Богданівна – начальник відділу земельних відносин. 
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Порядок денний: 
1. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку П’ядицької 

ОТГ за 2020рік. 
2. Про затвердження заходів щодо наповнення сільського бюджету, 

ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2021 рік. 

3. Про виконання бюджету П’ядицької сільської ради за І квартал 
2021року 

4. Про заходи з благоустрою території П’ядицької сільської ради.  

5. Про фінансово-господарську діяльність житлово-комунального 
підприємства «Техносервіс» села П’ядики у 2020році. 

6. Про вихід зі складу особистого селянського господарства гр. Гонташ 

Мар’яни Петрівни 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання Плану соціально-економічного розвитку 
П’ядицької ОТГ за 2020рік. 

ДОПОВІДАВ: Гайдейчук Петро Петрович – сільський голова (інформація 

додається). 
ВИСТУПИВ: Карп’юк Василь Іванович – староста с. Годи-Добровідка з 

пропозицією звіт сільського голови взяти до відома. 
ВИРІШИЛИ: рішення №45 додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -7; проти -0; утримались-0. 

Рішення прийнято. 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо наповнення сільського 
бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни на 2021 рік. 

ДОПОВІДАЛА: Павлюк Наталія Василівна – головний спеціаліст фінансового 
відділу. 

ВИСТУПИЛИ:Король Галина Богданівна – начальник відділу земельних 
відносин – ми працюємо над даним питанням постійно і будемо 
подавати інформацію в фінансовий відділ до звіту; 

Данилишин Оксана Юріївна – начальник відділу загальної та організаційної 
роботи - запропонувала виключити з графи виконавці – сесія сільської 
ради, та прийняти заходи щодо наповнення сільського бюджету. 

ВИРІШИЛИ:рішення №46(додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:за -7; проти-0; утримались -0;  

Рішення прийнято. 
3.СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету П’ядицької сільської ради за І квартал 

2021року. 

ДОПОВІДАЛА: Роїк Ольга Павлівна – начальник фінансового відділу яка 
ознайомила із фінансовими надходженнями та видатками сільського 
бюджету за І квартал 2021року. 

ВИСТУПИВ:Гайдейчук Петро Петрович – сільський голова, який 

запропонував взяти до відома звіт. 
ВИРІШИЛИ:рішення №47 (додається). 
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ГОЛОСУВАЛИ:за -7; проти-0; утримались -0;  

Рішення прийнято. 
4.СЛУХАЛИ: Про заходи з благоустрою території П’ядицької сільської ради. 

ДОПОВІДАВ: Гайдейчук Петро Петрович – сільський голова про заходи з 
благоустрою територій населених пунктів. 

ВИСТУПИЛИ: Данилишин Оксана Юріївна з пропозицією внести доповнення 
у графу «відповідальні за заходи»; Гайдейчук Петро Петрович 
запропонував розробити правила благоустрою та винести їх на чергове 
засідання виконавчого комітету. 

ВИРІШИЛИ:рішення №48 (додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:за -7; проти-0; утримались -0;  

Рішення прийнято. 
5.СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність житлово-комунального 

підприємства «Техносервіс» села П’ядики у 2020році. 
ДОПОВІДАВ: Боднар Людвіг Станіславович – директор ЖКП «Техносервіс». 
ВИСТУПИЛИ: Гайдейчук Петро Петрович, відмітив про необхідність 

активізації роботи щодо недопущення заборгованості по сплаті 
підприємством податків, а також проведення громадських слухань щодо 
тарифів на водопостачання та водовідведення. 

ВИРІШИЛИ:рішення №49 (додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:за -7; проти-0; утримались -0;  

Рішення прийнято. 
6.СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу особистого селянського господарства гр. 

Гонташ Мар’яни Петрівнию. 
ДОПОВІДАВ: Іванішин Володимир Дмитрович який ознайомив із заявою 

Гонташ Мар’яни Петрівни про її бажання вийти зі складу особистого 
селянського господарства та заявою голови особистого селянського 
господарства Гонташ Оксани Іванівни про згоду на вихід 

ВИСТУПИВ: Гайдейчук Петро Петрович з пропозицією звернення 
задовільнити 

ВИРІШИЛИ:рішення №50 (додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:за -7; проти-0; утримались -0;  

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Сільський голова      Петро ГАЙДЕЙЧУК 

 

Керуючий справами(секретар) 
виконавчого комітету      Володимир ІВАНІШИН 


