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ЗВІТ ГОЛОВИ  НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ЯРОСЛАВА М’ЯКУЩАКА ЗА 2020 РІК. 

Шановні жителі громади та присутні! Одним із принципів здійснення 
місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед 
громадянами. Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» проводиться звіт про роботу, діяльність ради та її виконавчих органів 
перед територіальною громадою. 

І. Загальна характеристика територіальної громади 

    Нижньовербізька сільська територіальна громада утворена у вересні 2016 року 
згідно рішень Нижньовербізької, Верхньовербізької, Великоключівської, 
Мишинської сільських рад. У 2020р. до складу громади увійшли с.Спас та 
с.Ковалівка.  

Населення громади, за статистичними даними, станом на 01.01.2021 року 
складає 13299 чол. Площа громади дорівнює 97,57 кв. кілометрів. 

Мережа закладів громади 

Органи місцевого самоврядування 

В сільській об’єднаній територіальній громаді у 2020 році функціонувала 1 
сільська рада та 5 адміністративні приміщення старост у селах Верхній Вербіж, 
Великий Ключів, Мишин, Ковалівка та Спас. 

Штатна чисельність працівників сільської ради об’єднаної територіальної 
громади складає 59,0 штатних одиниць. При цьому, фактична чисельність 
працівників сільської ради об’єднаної територіальної громади на кінець року 
складає 42,0 шт. одиниць, та збільшилась у порівнянні з початком року 3,0 шт. од.  

Рішенням сесії створено фінансовий відділ зі штатною чисельністю 5,0 шт. од.  
Освіта 

На кінець звітного періоду в сільській територіальній громаді функціонувало 7 
установ освіти, в тому числі: 3 заклади дошкільної освіти, 3 заклади загальної 
середньої освіти. 

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ освіти на кінець 
року склала 235,14 одиниць. 

Охорона здоров’я 

Загальна фактична штатна чисельність працівників КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради» на кінець року 
склала 30,5 одиниць. 

Соціальний захист 

 В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді у 2020 році 
функціонував центр соціального розвитку та підтримки. Штатна чисельність 
працівників складає 7 шт. од., фактична штатна чисельність на кінець року склала 5 
одиниць. 

Культура 

В Нижньовербізькій сільській об’єднаній територіальній громаді у 2020 році 
функціонувало 8 установ культури. 

Кількість фактично зайнятих посад по установах культури на кінець 2020 року 
становить 13,5 шт.од.  

Будівництво 

Капітальних видатків здійснено на суму 7027,3 тис. грн. 
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У 2020 році за рахунок сільського бюджету проводилось фінансування 
об’єктів, роботи по яких розпочаті в попередніх періодах за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад. Кошти сільського бюджету використані на: 

- завершено облаштування спортивного майданчика Мишинської гімназії – у 
2020р. з цією метою з сільського бюджету профінансовано 933,2 тис. грн.  

 

 
- «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. № 3 

до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського району 
Івано-Франківської області» - 1039,5 тис. грн. 

За бюджетною програмою «Будівництво мультифункціональних майданчиків 
для занять ігровими видами спорту» проводилась оплата робіт щодо облаштування 

спортивного майданчика з штучним покриттям Нижньовербізького ліцею. Для 
завершення даних робіт у 2020р. використано 1069,8 тис. грн. 

У 2020 році для співфінансування проекту, роботи по якому розпочаті у 2019 
році за рахунок державного фонду регіонального розвитку для проведення 
капітального ремонту Нижньовербізького ліцею (перекриття даху) з сільського 
бюджету виділено 455,0 тис. грн. 
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 Відновлення підвісної тросової кладки з вул.Долішня до вул.Мочернюка 
через р.Лючка в с.Мишин Нижньовербізької ОТГ Івано-Франківської області 
(ліквідація наслідків червневої повені 2020р.). 

З цією метою з державного бюджету профінансовано 167,231 тис.грн. 
Проведено капітальний ремонт клубу с.Верхній Вербіж на суму 193 тис.грн. 

За вказані кошти здійснено заміну водостічних труб, ремонт відкосів, встановлено 
відмостку та відремонтовано  центральні сходи . 

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство 

По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» 
використано 1768,7 тис. грн. 

За рахунок вищенаведених коштів фінансувалися видатки по освітленню 
вулиць в населених пунктах, благоустрою територій, ремонтів комунальних доріг. 

Зокрема на суму 254,693 тис.грн. придбано 454 контейнери для відходів 
місткістю 120 л.  
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Транспорт 

У 2020 році належна увага приділялася фінансуванню доріг місцевого 
значення, комунальних доріг населених пунктів. 

По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на проведення 
ремонту та утримання доріг використано 527,0 тис. грн. 

Енергоносії 
Фактичне споживання енергоносіїв бюджетними установами сільського 

бюджету об’єднаної територіальної громади за 2020 рік складає 1356,2 тис. грн.  
Співпраця з Програмою ДОБРЕ 

Нижньовербізька сільська рада є переможцем другого раунду Програми USAID 
(Агентство США з міжнародного розвитку) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE).  

У 2020р. реалізовано проект з встановлення бруківки на шкільних подвір’ях 
Великоключівського ліцею та Мишинської гімназії, з цією метою Програма ДОБРЕ 

закупила будівельні матеріали на суму 457,77 тис.грн., а сільська рада за кошти 
сільського та обласного бюджету провела оплату за виконані роботи на суму 
549,116 тис.грн. 
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Реалізація проектів «Бюджет для громадян». 
У 2020р. сільська рада вдруге впроваджувала Бюджет участі. Бюджет участі – 

це можливість кожному жителю громади взяти участь в розподілі коштів місцевого 
бюджету через створення проєктів для покращення населеного пункту громади. 

Зокрема у 2020 р. були реалізовані такі проекти: 

 «Активне дитинство» (встановлення ігрової площадки (гірки) в с. Нижній 
Вербіж по вул. Коновальця), бюджет проєкту – 20 тис.грн. 

«Реконструкція вуличного освітлення в с. Мишин по вул. Гірська, вул. 
Садівнича» (придбання вуличних світильників – 20 шт.), бюджет проєкту –         

22,4 тис.грн. 
Придбання дитячого ігрового комплексу для закладу дошкільної освіти 

«Ключик»» с.В.Ключів. – 21,99 тис.грн. 
«Облаштування водопостачання та водовідведення у приміщенні клубу          

с. Верхній Вербіж» - 22,015 тис.грн. 
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Показники соціально – економічного розвитку громади. Доходи 

За 2020р. до сільського бюджету поступило доходів загального та 
спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 14130,7 

тис.грн., що на 152,1 тис.грн., або 1,1 відс. менше порівняно з попереднім роком. 
Виконання уточнених планових показників складає 102,0 відсотка.  

Доходів загального фонду надійшло 11577,7 тис.грн., що на 1561,7 тис. грн. 
більше у порівнянні з 2019р. Уточнені планові показники виконано на 101,0 відс. 

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого 
за обсягом джерела дохідної частини сільського бюджету територіальної громади, 

його частка від усіх надходжень загального фонду складає 52,0 відсотка. За 2020 рік 
надійшло до сільського бюджету територіальної громади цього податку 6017,0 тис. 
грн., при уточненому плані 6534,7 тис. грн., що складає 92,1 відс. до уточненого 
плану (- 517,7 тис. грн.).  

До спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади (без 
врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2553,0 тис. грн., що складає 106,8 

відс. до уточненого плану на 2020 рік. Найбільшу питому вагу у складі доходів 
спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 95,4 відс. 
(2434,6 тис. грн.). 

Міжбюджетні трансферти 

  До загального та спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної 
територіальної громади за 2020 рік надійшло з державного бюджету, Івано-

Франківського обласного бюджету та Ковалівського сільського бюджету 
міжбюджетних трансфертів 41761,3 тис. грн. при уточненому плані 41788,7 тис. 
грн., в тому числі у вигляді: 

 – базової дотації надійшло 14282,6 тис. грн. ; 
– дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету надійшло 3159,9 тис.грн.  

– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам одержано 
21452,8 тис. грн.  

– медичної субвенції з державного бюджету одержано 1703,3 тис.грн.,  
– субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами одержано 74,5 тис.грн., 
– субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 63,1 тис. грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 189,8 тис. грн.; 

– субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету надійшло 638,7 тис.грн.  

– іншої субвенції з обласного бюджету надійшло 175,0 тис.грн.; 
– іншої субвенції з Ковалівського сільського бюджету при уточненому плані 

21,7 тис. грн., надійшло 21,6 тис. грн.  
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 Видатки 

По видатках загального фонду сільський бюджет за 2020 рік виконаний на 
85,5 відс. до уточненого річного призначення, або недовиконано на 7323,7 тис. грн. 
(призначено по бюджету на рік з урахуванням змін 50525,7 тис. грн., використано 
протягом звітного періоду 43202,0 тис. грн.). 
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Виконання сільського бюджету територіальної громади за 2020 рік в розрізі 
галузей є наступним: 

Органи місцевого самоврядування 

В 2020 році на утримання сільської ради об’єднаної територіальної громади 
використано 7263,5 тис.грн. 

По коду «Заробітна плата» профінансовано видатків на суму 5656,3 тис.грн.  

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано         
1213,2 тис.грн. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 
145,0 тис.грн.,  

По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління» 
здійснено видатків на суму 84,7 тис.грн., Вказані видатки здійснено на виконання 
Програми розвитку місцевого самоврядування в Нижньовербізькій сільській 
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки. 

По бюджетній програмі «Проведення місцевих виборів» здійснено видатків на 
суму 638,7 тис.грн. 

Освіта 

Фінансування установ освіти у 2020 році здійснювалося за рахунок коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету, дотації з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету та коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади. 

На утримання установ освіти Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади у 2020 році використано 29635,9 тис.грн.  

По бюджетній програмі «Надання дошкільної освіти» використано         
4441,2 тис.грн. 

На виплату заробітної плати використано 3172,5 тис.грн.  
Відповідно для «Нарахування на оплату праці» використано 741,3 тис. грн. 
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів кошти не 

використано, при плані на рік з урахуванням змін 6,3 тис. грн. Видатки не 
проводились у зв’язку з відсутністю у продажі необхідних медикаментів та 
медичного інвентарю.  

На харчування дітей закладів дошкільної освіти використано 173,8 тис. грн.,  
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами дошкільної освіти 

у звітному періоді використано 151,3 тис.грн.  
Видатки по спеціальному фонду по установах дошкільної освіти склали      

307,5 тис.грн. 
За рахунок батьківської плата за перебування дітей у дошкільних закладах 

використано 269,5 тис.грн. 
Установами дошкільної освіти отримано благодійної допомоги на суму 2,0 

тис. грн. 
На проведення капітальних видатків установами дошкільної освіти за рахунок 

коштів сільського бюджету використано 36,0 тис. грн., а саме придбано обладнання 
і предмети довгострокового користування на суму 36,0 тис. грн.; 
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По бюджетній програмі «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)) використано 22708,3 тис.грн. 

На виплату заробітної плати використано 17164,0 тис.грн.  
Відповідно для «Нарахування на оплату праці» використано 3861,2 тис. грн. 
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 5,4 

тис. грн.,  
На харчування дітей закладів загальної середньої освіти використано 333,7 

тис. грн.  
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти у звітному 

періоді використано 878,5 тис.грн.  
Видатки по спеціальному фонду по закладах загальної середньої освіти склали 

509,2 тис. грн. 
По коду «Продукти харчування» використано 21,7 тис. грн. 
Закладами загальної середньої освіти отримано благодійної допомоги на суму 

348,6 тис. грн. 
На проведення капітальних видатків установами освіти за рахунок коштів 

обласного, сільського бюджетів використано 123,1 тис.грн., зокрема: 
– придбано обладнання і предмети довгострокового користування на суму 

102,0 тис. грн.; 
- проведено оплату за документацію по капітальному ремонті на суму 21,1 

тис. грн. 
 

 

Зокрема за кошти з державного, обласного та сільського бюджетів для 
Нижньовербізького ліцею придбано: 

Дидактичні матеріали на суму 15,7 тис.грн. 
Меблі – 139,970 тис.грн. 
Спортивний інвентар – 18,05 тис.грн. 
Телевізори (15 шт.) – 112,299 тис.грн. 
Принтери, проектори,екрани – 78,48 тис.грн. 
Кабелі, кронштейни для підключення медійної техніки – 15,219 тис.грн. 
Бензопила – 13,974 тис.грн. 
 

Для Великоключівського ліцею придбано: 
Принтери 5 шт. на суму 29,8 тис.грн. 
Роботи навчальні для гуртка «Робототехніка» - 21,0 тис.грн. 
Мультимедійний комплекс – 49,65 тис.грн. 
Телевізори 5 шт. – 49,75 тис.грн. 
Двері ПВХ вхідні 4 шт. – 48,737 тис.грн. 
Меблі для нової української школи (парти і стільці, стінки мебельні, дошки 

магнітні і для крейди, столи письмові, крісла для актового залу) на суму          
219,0 тис.грн. 

Дидактичний матеріал для початкових класів на суму 71,14 тис.грн.  
Отримано від Департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА 

мультимедійний комплекс вартістю 76,690 тис.грн. 
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Кухонне обладнання (пароконвектомат, зонт витяжний, 4 стелажі, 2 столи, 2 
м’ясорубки і блендер) -  107,011 тис.грн. 

Світильники ЛЕД на суму 7,78 тис.грн.  
Придбано ДСП, ДВП та гачки для виготовлення вішалки у початковій школі 

10,284 тис.грн.  

  
 

Для Мишинської гімназії придбано: 

 Принтери (2 шт.) на суму 12,68 тис.грн. 
 Моноблок – 18,996 тис.грн. 

Телевізори (5 шт.) – 49,75 тис.грн. 
Меблі (столи, парти,витяжна шафа, аудиторні дошки) – 256,849 тис.грн. 
Кухонне приладдя – 32,999 тис.грн. 
Мультимедійний комплекс – 43,1 тис.грн. 
Ноутбуки (5 шт.) – 88,32 тис.грн. 
Дидактичний матеріал – 58,412 тис.грн. 
Обладнання для кухні (холодильник, м’ясорубка 2 шт., піч пароконвекційна, 

стелаж, стіл, гастроємності) – 98,949 тис.грн. 
Отримано від Департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА 26 

парт - 33,54 тис.грн. 
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По бюджетній програмі «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використано 97,8 тис. 
грн. 

На виплату заробітної плати використано 82,8 тис.грн.  
Відповідно для «Нарахування на оплату праці» використано 15,0 тис. грн. 
 

По бюджетній програмі «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)» використано 1521,3 тис. грн. 

На виплату заробітної плати використано 1182,8 тис.грн.  
Відповідно для виплати «Нарахування на оплату праці» використано 267,9 

тис. грн.  

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв дитячої школи мистецтв у 
звітному періоді використано 36,7 тис.грн.  

Видатки по спеціальному фонду по дитячій школі мистецтв склали          
251,8 тис. грн. 

Для виплати заробітної плати використано 206,0 тис.грн. Відповідно по коду  
«Нарахування на оплату праці» використано 45,3 тис. грн. 
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Дитячою школою мистецтв отримано благодійної допомоги на суму 0,4 тис. 
грн. 

 

По бюджетній програмі «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти» використано 6,3 тис. грн. 

По бюджетній програмі «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано 
861,0 тис. грн. 

По спеціальному фонді використано 1382,4 тис.грн. 
На проведення капітальних видатків установами освіти за рахунок коштів 

обласного, сільського бюджетів використано 1382,4 тис. грн., зокрема: 
– придбано обладнання і предмети довгострокового користування на суму 

854,4 тис. грн.; 
- проведено оплату за документацію по капітальному ремонті на суму 528,0 

тис. грн. 
Вказані видатки здійснено на виконання Програми розвитку освіти 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 

роки. 

 
 

Охорона здоров’я 

В 2020 році по бюджетній програмі «Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на 
утримання КНП «Центр ПМСД Нижньовербізької сільської ради ОТГ» використано 
209,7 тис. грн. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 
118,9 тис.грн. Для оплати медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

використано кошти в сумі 18,7 тис. грн. 
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По коду «Інші виплати населенню» використано кошти в сумі 61,1 тис.грн. 
По спеціальному фонду використано 259,8 тис. грн. За рахунок зазначених 

коштів фінансувалися капітальні видатки.  
На проведення капітальних видатків використано 259,8 тис. грн., на 

проведення капітального ремонту приміщення. 

Вказані видатки здійснено на виконання Програми підтримки та розвитку 

установ первинної медико-санітарної допомоги. 
По бюджетній програмі «Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом» при плані на рік з врахуванням змін 23,0 тис. грн., кошти не 
використано. У зв’язку із карантинними обмеженнями, не проводилась вакцинація 
від туберкульозу. 

Соціальний захист 

Кошти на фінансування видатків по соціальному захисту населення за 2020 

рік профінансовано в сумі 755,3 тис. грн. 
По бюджетній програмі «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги» використано 19,0 тис. грн. 

По бюджетній програмі «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» 
використано 22,0 тис. грн. 

 

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» використано 561,3 тис. грн. 

На виплату заробітної плати використано 434,9 тис.грн.  
Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано 95,6 тис. грн. 
По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» використано 147,4 тис. грн., крім того, по спеціальному 
фонді використано 74,7 тис. грн. При цьому, отримано благодійної допомоги на 
суму 25,8 тис. грн. Одночасно, відповідно до рішення сесії, виділено кошти у сумі 
48,9 тис. грн. для грошової компенсації за неналежні умови проживання для дитини 
– сироти.  

Культура і мистецтво 

Фінансування установ культури та мистецтва у 2020 році здійснювалося за 
рахунок коштів обласного бюджету та сільського бюджету територіальної громади. 

На утримання установ культури та мистецтва Нижньовербізької сільської ради 
у 2020 році використано 1129,8 тис. грн. 

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності бібліотек» використано 
186,9 тис. грн. 

На виплату заробітної плати використано 140,8 тис.грн. 
Відповідно для оплати «Нарахування на оплату праці» використано 35,4 тис. 

грн.  
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти у звітному 

періоді використано 5,0 тис грн. при уточненому призначенні 8,0 тис. грн., що 
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складає 62,5 відсотка. Кошти недовикористано в зв’язку з економією споживання 
енергоносіїв в натуральних показниках та введенням карантинних обмежень.  

Отримано благодійної допомоги на суму 13,4 тис. грн. 

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» використано 902,9 тис.грн. 

На виплату заробітної плати використано 607,1 тис.грн.  
Відповідно для оплати «Нарахування на оплату праці» використано 157,6 тис. 

грн. 
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти  у звітному 

періоді використано 18,8 тис. грн.  
Видатки по спеціальному фонду по клубних установах склали 194,1 тис. грн. 
На проведення капітальних видатків використано 193,4 тис.грн., на 

проведення капітального ремонту приміщення клубу с.В.Вербіж. 

По бюджетній програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
використано 40,0 тис. грн. 

Отримано благодійної допомоги на суму 239,8 тис.грн. 
 

 

 
 

 

Фізична культура і спорт 

По бюджетній програмі «Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту» на проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту, з метою покращення матеріально-технічної 
бази сільської футбольної команди, виділено 26,0 тис. грн. За рахунок зазначених 
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коштів придбано футбольні м’ячі, волейбольну форму, оплачено послуги з 
автоперевезення футбольної команди та оплата членського. 

 

Робота виконавчих органів сільської ради 

Протягом 2020 року, починаючи з травня місяця, державним реєстратором 
забезпечено комплексну державну реєстрацію 10 юридичних осіб та 22 фізичних 
осіб-підприємців, з них державну реєстрацію припинення 11 фізичних осіб-

підприємців, реєстрація 5 фізичних осіб-підприємців. 
Видано 36 виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань –на суму 440 грн. 
Проведено 371 реєстраційна дія з державної реєстрації прав на нерухоме 

майно –на суму 61530 грн. 

Державним реєстратором відділу за 2020 рік вчинено 5190 реєстраційних дій 

по реєстрації нерухомого майна та 590 реєстраційних дій по реєстрації юридичних, 
фізичних осіб-підприємців. 

Слід зазначити, що за 2020 рік надійшло до місцевого бюджету     6740 грн. 
за здійснення реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та 65430 грн. 
– за здійснення реєстрації нерухомого майна. 

Також спеціалістом ЦНАП надано адміністративні послуги з ДЗК, які 
замовляються в онлайн режимі в кількості 255 послуг. 

 

Протягом 2020 року працівниками сектору соціальної роботи: 
1) надано соціальну послугу соціального супроводу 4 сім’ям піклувальників 

(при вибутті дитини із сім’ї), з яких 2 сімей де виховувалися діти-сироти, 2 – діти, 
позбавлені батьківського піклування;  

2) надано допомогу в оформленні документів на виплату одноразової 
допомоги 2 дітям-сиротам та 2 дітям, позбавлених батьківського піклування, після 
досягнення 18-ти річного віку; 

3) придбано житло особі з числа дітей-сиріт за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам та виділених коштів з місцевого бюджету; 

4) проведено обстеження умов проживання 10-ти сімей; 
5) на засіданні комісії з питань надання одноразових грошових допомог за 

рахунок коштів сільського бюджету розглянуто та опрацьовано 146 звернень, з яких 
113 звернень – на лікування та на вирішення соціально-побутових питань, 7 – на 
поховання, 24 – як учаснику бойових дій (з них 20 – АТО та ООС), 1 – як учаснику 
революції Гідності, 1 – як найстаршій жительці с. Нижній Вербіж та 
Нижньовербізької ОТГ; 

6) з листопада 2020 року проводиться прийом документів для отримання всіх 
видів допомог, пільг та субсидій, які передаються в управління соціального захисту 
населення Коломийської РДА. Постійно проводяться роз’яснення щодо призначення 
та переліку документів для призначення всіх видів допомог, пільг та субсидій; 

7) протягом року отримано від Коломийського РУСЗН повідомлення про 
нарахування субсидій громадянам Нижньовербізької ТГ, дані повідомлення 
розповсюджували по селу Нижній Вербіж та селах Нижньовербізької ТГ;  

8) забезпечено надання пільг особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору та 
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реабілітованим особам; 
9) організовано видачу гігієнічних наборів (91 шт.) багатодітним сім’ям та 

сім’ям де дитина виховується одним з батьків, наданих Товариством Червоного 
Хреста України. 

10) закуплено та надано 20 продуктових наборів до Великодніх свят сім’ям, 
які потребують підтримки; 

11) з метою належної підготовки до початку навчального року дітей із сімей, 
які перебувають у складному матеріальному становищі, закуплено шкільні 
канцтовари 16 дітям; 

12) 36 дітям учасників бойових дій (АТО) та 9 дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування надано подарунки до Дня св. Миколая; 

13) надано благодійну допомогу (одяг, продукти) сім’ї, яка перебуває у СЖО; 

В частині надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану: 
Протягом  2020 року видано 222 акти державної реєстрації цивільного стану.  
В тому числі: 
народження:  

зареєстровано народжень:  36 - дівчаток та 38 - хлопчиків. 
o Прийнято: 74- заяв для державної реєстрації народження дитини;  
o 2 - заяви про визнання батьківства;  
o 1 - заяв про присвоєння імені, прізвища дитини при державній реєстрації 
народження дитини;  
o 10 - заяви матерів, які не перебувають у шлюбі, щодо внесення відомостей 
про батька до актового запису про народження дитини; 

o видано батькам 74 - свідоцтв про народження; 
o складено 74 - актових записів про народження. 
смерть:  

зареєстровано смертей: 61 жінок та 81 чоловіків; 

видано 142 - свідоцтва про смерть; 
складено 142 - актових записів про смерть; 
видано 142 - довідок для отримання одноразової допомоги на поховання. 
           шлюб:  

o прийнято 9 - заяв про державну реєстрацію шлюбу; 

o видано 12 - свідоцтв про шлюб; 
o сформовано 6 - актових записів про шлюб 

o проведено урочисто 4 шлюбів. 
 

 

 

 

 


