
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування на засіданні другої сесії Ясінянської селищної ради VIII-го скликання від 

24 грудня 2020 року, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

 

№

п/

п 

Прізвище, власне ім’я 

по батькові 

Про затвердження 

Програми 

«Турбота» на 2021 

рік. 

Про 

затвердження 

розміру 

допомоги на 

поховання. 

 

Про затвердження 

оплачуваних 

громадських робіт та 

оплачуваних 

суспільно корисних 

робіт для осіб 

притягнутих до 

адміністративних 

стягнень. 

 

Про затвердження 

Програми 

благоустрою 

населеного пункту на 

2021р. 

 

Про затвердження 

Програми 

підтримки спорту та 

організація 

спортивного 

розвитку селища на 

2021 рік. 

 

Про затвердження 

Програми 

культурно- 

мистецького 

розвитку селища 

на 2021 р. 

 

 

 

 

1 Делятинчук Андрій Іванович 

голова Ясінянської селищної ради 
за за за за за за 

2 Андріюк Дмитро Дмитрович за за за за за за 

3 Брандіс Іванна Михайлівна за за за за за за 

4 Бронтерюк Наталія Миколаївна відсутня відсутня  відсутня відсутня  відсутня відсутня  

5 Бунтушак Михайло Михайлович за за за за за за 

6 Вербіцький Василь Васильович за за за за за за 

7 Гафіяк Юрій Юрійович за за за за за за 

8 Діміч Віталій Васильович за за за за за за 

9 Демедюк Михайло Михайлович за за за за за за 

10 Дренкалюк Олена Юріївна за за за за за за 

11 Дуцак Іван Іванович за за за за за за 

12 Зелінський Володимир Золтанович за за за за за за 

13 Іванків Ігор Володимирович за за за за за за 

14 Климпуш Галина Василівна за за за за за за 

15 Ключівська Оксана Іванівна за за за за за за 



 

 

№

п/

п 

 

Про затвердження 

Програми 

«Турбота» на 2021 

рік. 

Про 

затвердження 

розміру допомоги 

на поховання. 

 

Про затвердження 

оплачуваних 

громадських робіт та 

оплачуваних 

суспільно корисних 

робіт для осіб 

притягнутих до 

адміністративних 

стягнень. 

 

Про затвердження 

Програми благоустрою 

населеного пункту на 

2021р. 

 

Про затвердження 

Програми підтримки 

спорту та 

організація 

спортивного 

розвитку селища на 

2021 рік. 

 

Про 

затвердження 

Програми 

культурно- 

мистецького 

розвитку селища 

на 2021 р. 

 

16 Лазарович Юрій Михайлович за за за за за за 

17 Писар Василь Васильович за за за за за за 

18 Піпаш Ігор Васильович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Попадич Юрій Іванович за за за за за за 

20 Поп’юк Іван Іванович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Рещук Василина Дмитрівна за за за за за за 

22 Рещук Ярослава Миколаївна за за за за за за 

23 Сов’як Вікторія Юріївна за за за за за за 

24 Тимощенко Сергій Володимирович за за за за за за 

25 Титаренко Олександр Петрович за за за за за за 

26 Тулайдан Леся Юріївна за за за за за за 

27 Шітив Наталія Миколаївна за за за за за за 

  

 

 



 

№

п/

п 

Прізвище, власне ім’я 

по батькові 

Про затвердження 

Програми утримання 

та розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

селищного бюджету 

на 2021 рік. 

 

Про затвердження 

Програми заходи 

та роботи 

мобілізаційної 

підготовки 

селищного 

значення на 2021р. 

 

Про затвердження 

Програми по 

забезпеченню 

функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що 

виробляють або надають 

житлово-комунальні 

послуги на 2021рік. 

 

Про затвердження 

Програми боротьби зі 

злочинністю, 

забезпечення 

громадського порядку 

на території 

Ясінянської селищної 

ради.. 

 

Про затвердження 

програми 

забезпечення 

пожежної та 

техногенної безпеки 

на території 

Ясінянської селищної 

ради. 

 

Про затвердження 

бюджету 

Ясінянської 

селищної ради на 

2021 рік. 

 

 
 

 

1 Делятинчук Андрій Іванович 

голова Ясінянської селищної ради 
за за за за за за 

2 Андріюк Дмитро Дмитрович за за за за за за 

3 Брандіс Іванна Михайлівна за за за за за за 

4 Бронтерюк Наталія Миколаївна відсутня відсутня  відсутня відсутня  відсутня відсутня  

5 Бунтушак Михайло Михайлович за за за за за за 

6 Вербіцький Василь Васильович за за за за за за 

7 Гафіяк Юрій Юрійович за за за за за за 

8 Діміч Віталій Васильович за за за за за за 

9 Демедюк Михайло Михайлович за за за за за за 

10 Дренкалюк Олена Юріївна за за за за за за 

11 Дуцак Іван Іванович за за за за за за 

12 Зелінський Володимир Золтанович за за за за за за 

13 Іванків Ігор Володимирович за за за за за за 

14 Климпуш Галина Василівна за за за за за за 

15 Ключівська Оксана Іванівна за за за за за за 

 



 

№

п/

п 

 

Про затвердження 

Програми утримання 

та розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

селищного бюджету 

на 2021 рік. 

 

Про затвердження 

Програми заходи та 

роботи 

мобілізаційної 

підготовки 

селищного 

значення на 2021р. 

 

Про затвердження 

Програми по 

забезпеченню 

функціонування 

підприємств, установ 

та організацій, що 

виробляють або 

надають житлово-

комунальні послуги на 

2021рік. 

 

Про затвердження 

Програми боротьби зі 

злочинністю, 

забезпечення 

громадського порядку 

на території 

Ясінянської селищної 

ради.. 

 

Про затвердження 

програми забезпечення 

пожежної та 

техногенної безпеки на 

території Ясінянської 

селищної ради. 

 

Про затвердження 

бюджету 

Ясінянської 

селищної ради на 

2021 рік. 

 

16 Лазарович Юрій Михайлович за за за за за за 

17 Писар Василь Васильович за за за за за за 

18 Піпаш Ігор Васильович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній за 

19 Попадич Юрій Іванович за за за за за за 

20 Поп’юк Іван Іванович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Рещук Василина Дмитрівна за за за за за за 

22 Рещук Ярослава Миколаївна за за за за за за 

23 Сов’як Вікторія Юріївна за за за за за за 

24 Тимощенко Сергій Володимирович за за за за за за 

25 Титаренко Олександр Петрович за за за за за за 

26 Тулайдан Леся Юріївна за за за за за за 

27 Шітив Наталія Миколаївна за за за за за за 

 

 



 

№

п/

п 

Прізвище, власне ім’я 

по батькові 

Про внесення змін 

до структури та 

чисельність 

Ясінянської 

селищної ради.. 

Про 

затвердження 

лімітів на 

енергоносії та 

паливно- 

мастильні 

матеріали. 

 

Про сплату 

батьківської плати у 

2021 році. 

 

про встановлення 

норм харчування в 

ДНЗ 

про звільнення від 

сплати батьківської 

плати в ДНЗ 

про харчування 

дітей в ДНЗ 

молочними 

продуктами 

 
 

 

1 Делятинчук Андрій Іванович 

голова Ясінянської селищної ради 
за за за за за за 

2 Андріюк Дмитро Дмитрович за за за за за за 

3 Брандіс Іванна Михайлівна за за за за за за 

4 Бронтерюк Наталія Миколаївна відсутня відсутня  відсутня відсутня  відсутня відсутня  

5 Бунтушак Михайло Михайлович за за за за за за 

6 Вербіцький Василь Васильович за за за за за за 

7 Гафіяк Юрій Юрійович за за за за за за 

8 Діміч Віталій Васильович за за за за відсутній відсутній 

9 Демедюк Михайло Михайлович за за за за за за 

10 Дренкалюк Олена Юріївна за за за за за за 

11 Дуцак Іван Іванович за за за за за за 

12 Зелінський Володимир Золтанович за за за за за за 

13 Іванків Ігор Володимирович за за за за за за 

14 Климпуш Галина Василівна за за за за за за 

15 Ключівська Оксана Іванівна за за за за за за 

 



 

№

п/

п 

 

Про внесення змін 

до структури та 

чисельність 

Ясінянської 

селищної ради.. 

Про 

затвердження 

лімітів на 

енергоносії та 

паливно- 

мастильні 

матеріали. 

 

Про сплату 

батьківської плати у 

2021 році. 

 

про встановлення норм 

харчування в ДНЗ 

про звільнення від 

сплати батьківської 

плати в ДНЗ 

про харчування 

дітей в ДНЗ 

молочними 

продуктами 

16 Лазарович Юрій Михайлович за за за за за за 

17 Писар Василь Васильович за за за за за за 

18 Піпаш Ігор Васильович за за за за за за 

19 Попадич Юрій Іванович за за за за за за 

20 Поп’юк Іван Іванович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Рещук Василина Дмитрівна за за за за за за 

22 Рещук Ярослава Миколаївна за за за за за за 

23 Сов’як Вікторія Юріївна за за за за за за 

24 Тимощенко Сергій Володимирович за за за за за за 

25 Титаренко Олександр Петрович за за за за за за 

26 Тулайдан Леся Юріївна за за за за за за 

27 Шітив Наталія Миколаївна за за за за за за 

 

 

 

 

 



 

№

п/

п 

Прізвище, власне ім’я 

по батькові 

Про оплату праці 

селищного голови 

Про затвердження 

Положення про 

відділ персоналу та 

правового 

забезпечення. 

 

Про затвердження 

Положення про відділ 

бухгалтерського обліку 

та господарського 

забезпечення. 

 

Про затвердження 

Положення про відділ  

з надання соціальних 

послуг. 

 

Про затвердження 

Положення про відділ 

у справах дітей. 

 

Звернення До 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів 

України по  

 Смарагдовій 

мережі. 

 

 
 

 

1 Делятинчук Андрій Іванович 

голова Ясінянської селищної ради 
не голосував за за за за за 

2 Андріюк Дмитро Дмитрович за за за за за за 

3 Брандіс Іванна Михайлівна за за за за за за 

4 Бронтерюк Наталія Миколаївна відсутня відсутня  відсутня відсутня  відсутня відсутня  

5 Бунтушак Михайло Михайлович за за за за за за 

6 Вербіцький Василь Васильович за за за за за за 

7 Гафіяк Юрій Юрійович за за за за за за 

8 Діміч Віталій Васильович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Демедюк Михайло Михайлович за за за за за за 

10 Дренкалюк Олена Юріївна за за за за за за 

11 Дуцак Іван Іванович за за за за за за 

12 Зелінський Володимир Золтанович за за за за за за 

13 Іванків Ігор Володимирович за за за за за за 

14 Климпуш Галина Василівна за за за за за за 

15 Ключівська Оксана Іванівна за за за за за за 

 



 

№

п/

п 

 
Про оплату праці 

селищного голови 

Про затвердження 

Положення про 

відділ персоналу та 

правового 

забезпечення. 

 

Про затвердження 

Положення про відділ 

бухгалтерського обліку 

та господарського 

забезпечення. 

 

Про затвердження 

Положення про відділ  

з надання соціальних 

послуг. 

 

Про затвердження 

Положення про відділ 

у справах дітей. 

 

Звернення До 

Міністерства 

екології та 

природних ресурсів 

України по  

 Смарагдовій 

мережі. 

 

16 Лазарович Юрій Михайлович за за за за за за 

17 Писар Василь Васильович за за за за за за 

18 Піпаш Ігор Васильович за за за за за за 

19 Попадич Юрій Іванович за за за за за за 

20 Поп’юк Іван Іванович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Рещук Василина Дмитрівна за за за за за за 

22 Рещук Ярослава Миколаївна за за за за за за 

23 Сов’як Вікторія Юріївна за за за за за за 

24 Тимощенко Сергій Володимирович за за за за за за 

25 Титаренко Олександр Петрович за за за за за за 

26 Тулайдан Леся Юріївна за за за за за за 

27 Шітив Наталія Миколаївна за за за за за за 

 

 

 

 

 



 

№

п/

п 

Прізвище, власне ім’я 

по батькові 

Звернення до 

директора ДП 

«Ясінянське ЛМГ» 

 

Звернення до 

Міністерства 

охорони здоров’я 

про виділення 

машини медичної 

допомоги. 

 

Про прийняття 

земельних ділянок з 

державної в комунальну 

власність. 

 

Про надання дозволу 

на розробку технічної 

документації на 

земельну ділянку, біля 

кінотеатру.  

 

Про надання дозволу 

на розробку технічної 

документації у землі 

запасу (біля очисних 

споруд). 

 

Про звернення 

депутатів 

Ясінняської 

селищної ради до 

Закарпатської ОДА 

та обласної ради 

Держгеокадарстр 

 
 

 

1 Делятинчук Андрій Іванович 

голова Ясінянської селищної ради 
за за за за за за 

2 Андріюк Дмитро Дмитрович за за за за за за 

3 Брандіс Іванна Михайлівна за за за за за за 

4 Бронтерюк Наталія Миколаївна відсутня відсутня  відсутня відсутня  відсутня відсутня  

5 Бунтушак Михайло Михайлович за за за за за за 

6 Вербіцький Василь Васильович за за за за за за 

7 Гафіяк Юрій Юрійович за за за за за за 

8 Діміч Віталій Васильович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Демедюк Михайло Михайлович за за за за за за 

10 Дренкалюк Олена Юріївна за за за за за за 

11 Дуцак Іван Іванович за за за за за за 

12 Зелінський Володимир Золтанович за за за за за за 

13 Іванків Ігор Володимирович за за за за за за 

14 Климпуш Галина Василівна за за за за за за 

15 Ключівська Оксана Іванівна за за за за за за 

 



 

№

п/

п 

 

Звернення до 

директора ДП 

«Ясінянське ЛМГ» 

 

Звернення до 

Міністерства 

охорони здоров’я 

про виділення 

машини медичної 

допомоги. 

 

Про прийняття 

земельних ділянок з 

державної в 

комунальну власність. 

 

Про надання дозволу 

на розробку технічної 

документації на 

земельну ділянку, біля 

кінотеатру.  

 

Про надання дозволу 

на розробку технічної 

документації у землі 

запасу (біля очисних 

споруд). 

 

Про звернення 

депутатів 

Ясінняської 

селищної ради до 

Закарпатської ОДА 

та обласної ради 

Держгеокадарстр 

16 Лазарович Юрій Михайлович за за за за за за 

17 Писар Василь Васильович за за за за за за 

18 Піпаш Ігор Васильович за за за за за за 

19 Попадич Юрій Іванович за за за за за за 

20 Поп’юк Іван Іванович відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Рещук Василина Дмитрівна за за за за за за 

22 Рещук Ярослава Миколаївна за за за за за за 

23 Сов’як Вікторія Юріївна за за за за за за 

24 Тимощенко Сергій Володимирович за за за за за за 

25 Титаренко Олександр Петрович за за за за за за 

26 Тулайдан Леся Юріївна за за за за за за 

27 Шітив Наталія Миколаївна за за за за за за 

 

 

 

 

 



 

№

п/

п 

Прізвище, власне ім’я 

по батькові 

Про передачу 

комунального 

закладу охорони 

здоров'я Амбулаторії  

загальної практики - 

сімейної медицини 

с.Лазещина.  

 

Звернення до 

Міністерства 

захисту довкілля та 

природніх ресурсів 

України. 

 

  
  

 
 

 

1 Делятинчук Андрій Іванович 

голова Ясінянської селищної ради 
за за     

2 Андріюк Дмитро Дмитрович за за     

3 Брандіс Іванна Михайлівна за за     

4 Бронтерюк Наталія Миколаївна відсутня відсутня      

5 Бунтушак Михайло Михайлович за за     

6 Вербіцький Василь Васильович за за     

7 Гафіяк Юрій Юрійович за за     

8 Діміч Віталій Васильович відсутній відсутній     

9 Демедюк Михайло Михайлович за за     

10 Дренкалюк Олена Юріївна за за     

11 Дуцак Іван Іванович за за     

12 Зелінський Володимир Золтанович за за     

13 Іванків Ігор Володимирович за за     

14 Климпуш Галина Василівна за за     

15 Ключівська Оксана Іванівна за за     

 



 

№

п/

п 

 

Про передачу 

комунального 

закладу охорони 

здоров'я Амбулаторії  

загальної практики - 

сімейної медицини 

с.Лазещина.  

 

Звернення до 

Міністерства 

захисту довкілля та 

природніх ресурсів 

України. 

 

  
  

16 Лазарович Юрій Михайлович за за     

17 Писар Василь Васильович за за     

18 Піпаш Ігор Васильович за за     

19 Попадич Юрій Іванович за за     

20 Поп’юк Іван Іванович відсутній відсутній     

21 Рещук Василина Дмитрівна за за     

22 Рещук Ярослава Миколаївна за за     

23 Сов’як Вікторія Юріївна за за     

24 Тимощенко Сергій Володимирович за за     

25 Титаренко Олександр Петрович за за     

26 Тулайдан Леся Юріївна за за     

27 Шітив Наталія Миколаївна за за     

 

 

Секретар селищної ради    О.Дренкалюк 


