
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                    восьме демократичне скликання 

тридцята    сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 13 липня 2022 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради  13:30год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 20 депутатів, список депутатів додаєтся. 

Запрошені на сесію: старости сілі територіальної громади 

Головуючий на сесії голова сільської ради Ярослав М’ЯКУЩАК. 
 

СЛУХАЛИ : Сільського голову М’ЯКУЩАКА Я. Ю. про порядок денний 

згідно до розпорядження від    05.07.2022. №111 (додається)  та ознайомив 

присутніх з правками та доповненнями до порядку денного, а саме включити  в 

порядок денний питання під №2 "Про внесення змін до рішення сесії від 

07.12.2021 року №612-ХІХ/2021 «Про план діяльності сільської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік»" 

Сесія оголошена відкритою (звучить Державний Гімн України) 

Голосували за порядок денний за основу.  

ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за порядок денний з правкою 

ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за порядок денний в цілому. 
ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу про результати електронного 

аукціону 

ДОПОВІДАЛА: МОКРИНЧУК О. І. завідувач сектору з юридичних питань 



Голосували за основу. 
ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 2; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку "у пункті 1 після слів "про результати електронного 

аукціону" почати нумерацію пп.1.1. доповнивши його словами "строк оренди 5 

років"; доповнити п.1 пп.1.2. наступного змісту №  LLD001-UA-20220705-

81731 Частина громадського будинку з господарськими будівлями та 

спорудами, площею 201,9 м кв., (приміщення будинку господарського типу літ. 

«А» , зазначені у технічному паспорті під №14-20, 22, 23)., за адресою вул. 

Шахтарська, 12а, с. Ковалівка, Коломийського району – БЛАГОДІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БУДИНОК МИЛОСЕРДЯ 

БЛАЖЕННОГО МИКОЛАЯ ЧАРНЕЦЬКОГО", ЄДРПОУ: 43527721, сума 

пропозиції – 1 169,80 грн без ПДВ (Додаток 2), строк оренди 2 роки. у назві та 

тексті рішення відповідні слова визначити у множині." 

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 2; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували в цілому. 
ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 2; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 07.12.2021 року №612-

ХІХ/2021 «Про план діяльності сільської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЛА: МОКРИНЧУК О. І. завідувач сектору з юридичних питань 

Голосували : 
ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження контингенту та погодження помісячного 

розміру батьківської плати на 2022-2023 навчальний рік  у Нижньовербізькій 

дитячій школі мистецтв. 



ДОПОВІДАВ: ТУЛІКА П. І. деректор Нижньовербізької школи мистецтв  

Голосували за основу. 
ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №1 "Вилучити з п 4.1. слова "сольний спів"" 

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №2 "В п 4.2 та 4.3 визначити мінімальну 

батьківську плату в розмірі 260 грн. дітям, місце проживання яких 
зареєстроване на території Нижньовербізької сільської ради або батьки 

яких (один з батьків) працевлаштовані в установах, які зареєстровані на 

території Нижньовербізької сільської ради 

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №3 "Пункт 5.1.6 перенести в пункт 5.2.2 - "дітей що 

зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи звільнити від батьківської 

плати на 50%"" 

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №4 "Додати пункт 5.1.8 "дітей, батьки або хтось із 

батьків якого загинули на війні, звільнити від сплати на навчання на 
100%"" 

ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №5 "В п 4.2 визначити максимальну батьківську 
плату в розмірі 400 грн В п 4.3 визначити максимальну батьківську плату 

в розмірі 800 грн. для учнів з поз меж громади." 

ЗА 9; ПРОТИ 1; УТРИМАЛИСЬ 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 9; (результати 

поіменного голосування додаються) 



Голосували за правку №6 "В п 4.2 визначити батьківську плату в розмірі 
400 грн. для учнів з поз меж громади. В п 4.3 визначити батьківську плату 

в розмірі 800 грн. для учнів з поз меж громади." 

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №7 " "Вилучити слово "мінімальну" з правки No2" 

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №8 " "В п 4.3 визначити батьківську плату в розмірі 
400-600 грн., що визначається рівнем кваліфікації викладача." No 8 від 

13.07.22 

ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували в цілому. 
ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

4. СЛУХАЛИ: "Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А0742" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н.В. начальник фінансового відділу  про передачу 

на баланс матеріальних цінностей військовій частині А0742" 

Голосували :  

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

5. СЛУХАЛИ: "Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Нижньовербізької сільської територіальної громади" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н.В. начальник фінансового відділу  про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Нижньовербізької 

сільської територіальної громади" 

Голосували за основу :  



ЗА 16; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №1 "Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва для фізичних осіб змінити ставку з 0,7 на 0,3" No 1 від 13.07.22 

ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку №2 "Перелік податкових агентів та інформація про 

них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

Нижньовербізької сільської ради територіальної громади." 

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували в цілому. 
ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

6. СЛУХАЛИ: "Про затвердження проекту детального планування території с. 

Нижній Вербіж, урочище «Царина»"  

ДОПОВІДАВ:  ЛУЦАК І. Д.  начальник відділу земельних відносин 

Голосували :  

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

7. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту  детального планування території  с. 

Великий Ключів, вул. Коцорина 

ДОПОВІДАВ:  ЛУЦАК І. Д.  начальник відділу земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  даний проект рішення перенести на чергову сесію. 

СЕСІЯ ОГОЛОШЕНА ЗАКРИТОЮ  

Сільський голова                                                        Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                        Анастасія РОМАНЕНЧУК 


