
                                                                             

 

 

СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 

Від   21 січня  2022 року 

 

ГОЛОВА ЗАСІДАННЯ     Савончак П.В. – міський голова 

СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ   Левицька М.В. – керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету 

 

ПРИСУТНІ : 
 

1.Щебивовк Ігор Іванович,член виконкому,староста Городницького старостинського 
округу; 

2.Лабатюк Богдан Дмитрович, член виконкому, староста Зарубинецького  старостинського 
округу; 

3.Валійон Оксана Григорівна, член виконкому ,староста Кривенського  старостинського 
округу 

4.Зимак  Зеновій Михайлович, член виконкому ,староста Магдалівського  старостинського 
округу; 

5.Хрущ Андрій Степанович – член виконкому, староста Новосілківського старостинського 
округу 

6.Дронга Олег Павлович, член виконкому ,староста Подільського  старостинського округу 

7.Марко Марія Миколаївна, член виконкому ,староста Полупанівського  старостинського 
округу  

8.Добенька Світлана Зіновіївна член виконкому, староста Староскалатського   
старостинського округу 

9. Китай Михайло Ігорович –член виконкому, керівник відділу ЖКГ  
10.Луків Арсен Корнилович, член виконкому ,директор НКП «Скалатський медичний 
центр» Скалатської міської ради 

11.Маліцький Олександр Семенович, член виконкому, керівник відділу культури,туризму  
та охорони  культурної спадщини 

12.Данелюк Ігор Володимирович, член виконкому, представник ГО «Скалат» 

13.Валіон Надія Тадеївна , член виконкому , головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту і надзвичайних ситуацій.  
 

ВІДСУТНІ:  
 

1. Магмет Софія Михайлівна ,член виконкому, секретар ради; 
2.Сень Оксана  Михайлівна, член виконкому, староста Колодіївського  старостинського 
округу 

3.Попівчак Марія Михайлівна, член виконкому староста Остап’ївського  старостинського 
округу 

4.Добенька Тетяна Павлівна  , член виконкому, начальник відділу освіти Скалатської  
міської ради  
5.Максимович Богдан Іванович, член виконкому , керівник комунального некомерційного 
підприємства «Скалатська комунальна районна лікарня»; 



6.Крамаренко Ліля Іванівна, член виконкому ,керівник комунального закладу «Центр 
надання  соціальних послуг Скалатської територіальної громади» 

7.Лесів Володимир Олексійович , член виконкому, керівник Скалатської дитячої юнацької 
спортивної школи «Колос» 

8.Паляниця Ярослав Андрійович , член виконкому, директор ТОВ «Хутір ЛТД 

9.Бабійчук Надія Василівна, член виконкому , директор ДНЗ  «Скалатський  професійний 
ліцей» 

10.Мурадова Ольга Володимирівна, член виконкому, працівник Полупанівської філії ТОВ 
ВК «Гірничодобувна промисловість» 

11.Мудрий Михайло Михайлович – член виконкому ,громадський активіст 

12.Гайдамаха Ростислав Михайлович, член виконкому ,представник молодіжної ради 

 

ЗАПРОШЕНІ: 
Баран М.П. – керівник економічного відділу. 
Самуляк Т.Т. – головний спеціаліст відділу соц..захисту населення  
Заблоцька І.Л.- керівник загального відділу. 
Хлустун У.Б. – начальник служби у справах дітей. 
 

Порядок денний: 
 

1.Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2022 рік. 
Доповідає:Левицька М.В. 
2.Про стан роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік. 
Доповідає:Заблоцька І.Л. 
3.Про роботу  комунального закладу  «Центр надання соціальних послуг» Скалатської 
територіальної громади  в 2021 році. 
Доповідає: Крамаренко Л.І. 
4.Про висунення кандидатури Івашків О.М. для представлення до присвоєння Почесного  
звання «Мати-героїня». 
Доповідає: Самуляк Т.Т. 
5.Про надання одноразової грошової адресної допомоги жителям громади. 
Доповідає: Самуляк Т.Т. 
6.Про затвердження звіту  з реалізації Стратегії сталого розвитку Скалатської міської 
територіальної громади на 2018-2026 р. 
Доповідає:Баран М.П. 
7.Про схвалення Програми розвитку  комунальної установи «Трудовий архів 
Підволочиської селищної ради на 2022-2023 роки» 

Доповідає: Баран М.П.  
8.Про створення міждисциплінарної команди для  організації соціального захисту для 
дітей, які перебувають  у СЖО. 
Доповідає:Хлистун У.Б. 
9.Про затвердження висновку органу опіки, піклування міської ради про призначення 
тимчасового опікуна над малолітньою дитиною. 
Доповідає:Хлистун У.Б. 
10.Про затвердження висновку органу опіки, піклування міської ради про надання дозволу 
на укладення  договору купівлі продажу ½ частки житлового будинку за умови реєстрації 
малолітніх. 
Доповідає:Хлистун У.Б. 
11.Про організацію  визначення потреб населення Скалатської  територіальної громади у 
соціальних послугах на 2022-2024 роки. 
Доповідає: Моржевска Т.С.  
12.Про затвердження Положення про комісію  по розгляду заяв щодо надання  соціальних  
послуг. 



Доповідає: Моржевска Т.С. 
13.Про надання соціальної послуги «соціальний супровід» сім’ї Кушнір Т.П. 
Доповідає: Моржевска Т.С. 
14.Про надання дозволу на розміщення громадянина Стадник Любомира Семеновича в 

геріатричний пансіонат с.Токи. 
Доповідає:Крамаренко Л.І. 
15.Про розгляд та схвалення проекту нових тарифів на водопостачання з 01.03.2022 року . 
Доповідає:Драль Р.Б. 
16. Про присвоєння  юридичних  адрес об’єктам нерухомого  майна. 
Доповідає:Левицька М.В. 
Різне. 
     

Внести зміни в порядок денний: 
 

Включити в порядок денний: 
- « Про затвердження Положення про приймання пункту евакуації населення» 

Доповідає: Валіон Н.Т. 
 

Виключити з порядку денного : 
- (пункт 3 порядку денного): Про роботу  комунального закладу  «Центр надання 
соціальних послуг» Скалатської територіальної громади  в 2021 році. 

  -  (пункт 5 порядку денного): Про надання одноразової грошової адресної допомоги 
жителям громади. 
  -   (пункт 13 порядку денного): Про надання соціальної послуги «соціальний супровід» 
сім’ї Кушнір Т.П. 
  -   (пункт 15 порядку денного):  Про розгляд та схвалення проекту нових тарифів на 
водопостачання з 01.03.2022 року. 

 

.Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2022 рік. 
ДОПОВІДАЄ:Левицька М.В. 
ВИРІШИЛИ: рішення №1  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

2.СЛУХАЛИ: Про стан роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Заблоцька І.Л. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 2 прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

3.СЛУХАЛИ: Про стан роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік. 
ДОПОВІДАЄ: Самуляк Т.Т. 
ВИРІШИЛИ:рішення №3  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту  з реалізації Стратегії сталого розвитку Скалатської 
міської територіальної громади на 2018-2026 р. 
ДОПОВІДАЄ: Баран М.П. 
ВИРІШИЛИ:рішення №4  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

5.СЛУХАЛИ: Про схвалення Програми розвитку  комунальної установи «Трудовий архів 
Підволочиської селищної ради на 2022-2023 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Баран М.П. 
ВИРІШИЛИ:рішення №5  прийнято одноголосно  та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 



6.СЛУХАЛИ: Про створення міждисциплінарної команди для  організації соціального 
захисту для дітей, які перебувають  у СЖО. 
ДОПОВІДАЄ: Хлистун У.Б. 
ВИРІШИЛИ: рішення №6 прийнято одноголосно  та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки, піклування міської ради про 
призначення тимчасового опікуна над малолітньою дитиною. 
ДОПОВІДАЄ: Хлистун У.Б. 
ВИРІШИЛИ: рішення №7 прийнято одноголосно  та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки, піклування міської ради 
про надання дозволу на укладення  договору купівлі продажу ½ частки житлового 
будинку за умови реєстрації малолітніх. 
ДОПОВІДАЄ: Хлистун У.Б. 
ВИРІШИЛИ: рішення №8 прийнято одноголосно  та додається до протоколу. 
9.СЛУХАЛИ: Про організацію  визначення потреб населення Скалатської  територіальної 
громади у соціальних послугах на 2022-2024 роки. 
ДОПОВІДАЄ: Самуляк Т.Т. 
ВИРІШИЛИ:рішення № 9  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комісію  по розгляду заяв щодо надання  
соціальних  послуг. 
ДОПОВІДАЄ: Самуляк Т.Т. 
ВИРІШИЛИ:рішення № 10  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення громадянина Стадник Любомира 
Семеновича в геріатричний пансіонат с.Токи. 
ДОПОВІДАЄ: Самуляк Т.Т. 
ВИРІШИЛИ:рішення №11  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

12.СЛУХАЛИ: Про присвоєння  юридичних  адрес об’єктам нерухомого  майна. 
ДОПОВІДАЄ: Левицька М.В., яка ознайомила із змісто заяв громадян Бучко В.О., 
Лендирук М.Л., Назаревич Ю.Я.,Матлага М.М. та поданими до заяв документами. 
ВИРІШИЛИ:рішення №12,13,14,15,  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 19 чол. «За» -19, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про приймання пункту евакуації населення. 
ДОПОВІДАЄ: Валіон Н.Т. 
ВИРІШИЛИ:рішення №16  прийнято одноголосно та додається до протоколу. 
Голосували: 15 чол. «За» -15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Різне: 
   

      

 

Міський голова:                                                               П.Савончак 

  

Секретар засідання:                                                        М.Левицька   


