
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                    восьме демократичне скликання 

перше пленарне засідання 

двадцята    сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 23 грудня 2021 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради. 09:00год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 25 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    13.12.2021р. №294 (додається) та про включення 

тридцять додаткових питань а саме: 

1. Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до Переліку 

відповідного типу 

2. Про внесення змін до рішення сесії від 19.11.2020 №5-I/2020 «Про утворення 

постійних комісій сільської ради, обрання їх голів та складу» із змінами від 

17.12.2020року №19-ІІ/2020, від 07.12.2021 №605-ХІХ/2021 

3. Про передачу дитячих ігрових майданчиків на баланс навчальних закладів 

4. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 

Нижньовербізькою сільською радою у 2021році 

5. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Назаруку М. М. 

6. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Паландюку З. І. 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності с. Ковалівка 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності с. Ковалівка 



9. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності с. Верхній Вербіж 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності с. Нижній Вербіж 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності с. Нижній Вербіж 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Спас 

13. Про  надання дозволу на розроблення  проекту детального  планування  

території в с. Верхній Вербіж по вул. Шевченка 

14. Про затвердження акту комісії Нижньовербізької сільської ради  від 

14.12.2021 

15. Про внесення змін в рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого демократичного 

скликання Нижньовербізької сільської ради від 07.12.2021 року № 681-

XIХ/2021 

16. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Ткачук О. В. 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Андрійчука О. М. 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Білак Г. Д. 

19. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Перлюк Н. В. 

20. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  

території в с. Великий Ключів по вул. Відродження 

21. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Губиляк С. В. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр. Лесюк М. В. 



23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр. Маковійчук М. М. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки гр.  Александрук С. М.  та гр. Гоборак П. М. 

25. Про передачу земельних ділянок в оренду 

26. Про  надання дозволу на розроблення проекту детального  планування  

території в с. Нижній Вербіж, вул. Українська  

27. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Ославській Л. Ю. 

28. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 

2018-2022 роки 

29. Про внесення змін до штатної чисельності Нижньовербізької місцевої 

пожежної охорони  

30. Про депутатський запит Томенко Т. О. 

Сесія оголошена відкритою (звучить Державний Гімн України) 

Голосували за порядок денний за основу. 
ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за внесення правки. (вручну)  

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

Голосували за порядок денний в цілому. 
ЗА - 24 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями. 

1. СЛУХАЛИ:  Про депутатський запит Томенко Т. О. 

ДОПОВІДАЛА: депутатка сільської  ради  ТОМЕНКО Т. О.  

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 16 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 4 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-6 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 



2. СЛУХАЛИ:  "Про програму проведення заходів формування підрозділу та 

штабу району територіальної оборони No 3 на 2022 рік" 

ДОПОВІДАВ: ВАСИЛЬЧУК М. В. начальник відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку 

Голосували за основу: ЗА 23; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 1; НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку: «Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис. 
грн.) - 100, по 25 – щоквартально» 

ЗА 18; ПРОТИ 1; УТРИМАЛИСЬ 4; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували в цілому. 
ЗА 24; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

3. СЛУХАЛИ:  "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 

територіальної громади на 2021 рік" 

ДОПОВІДАЛА: ІВАСЮК Н. В. начальник відділу фінансів 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ: ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Замінити слова «розпорядження Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від__.12.2021 року No 

____ «Про _________________»» на «протоколу засідання постійної 
комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, соціально- 

економічного розвитку та інвестицій No 22 від 10.12.2021 року, 
протоколу ... 
ЗА 23; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 25; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 



4. СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки комунальних підприємства 

Нижньовербізької сільської територіальної громади 

ДОПОВІДАВ: ВАСИЛЬЧУК М. В. начальник відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку  

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ: ЗА - 24 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Обсяг фінансування програми зменшити 
з 1 млн. грн. до 700 тис. грн. в тому числі КП Благоустрій ОТГ 600 тис. 
грн., КП Ковалівське 100 тис. грн." ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 5; (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 24; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

5. СЛУХАЛИ:  "Про Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 

централізованого водопостачання для населення села Ковалівка 

Нижньовербізької сільської територіальної громади в 2022 році" 

ДОПОВІДАВ: ВАСИЛЬЧУК М. В. начальник відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку   

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 24 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

6. СЛУХАЛИ:  "Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нижньовербізької сільської ради» на 2022 рік" 

ДОПОВІДАЛА: ІЛЬЧУК Н. І. головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нижньовербізької сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-4 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 



7. СЛУХАЛИ:  "Про організацію харчування учнів в закладах загальної 

середньої освіти, що належать до комунальної власності Нижньовербізької 

сільської територіальної громади" 

ДОПОВІДАВ: КІРАЩУК Д. К. начальник відділу освіти молоді та спорту, 

культури, туризму. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

8. СЛУХАЛИ:  "Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Нижньовербізької сільської ради та підрозділу 

навчально- виховного комплексу Спаського ліцею імені Івана Франка 

Нижньовербізької сільської ради" 

ДОПОВІДАВ: КІРАЩУК Д. К. начальник відділу освіти молоді та спорту, 

культури, туризму. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 23 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-3 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

9. СЛУХАЛИ:  "Про оплату праці сільського голови Нижньовербізької 

сільської ради у 2022 році" 

ДОПОВІДАЛА: ІВАСЮК Н. В. начальник відділу фінансів 

ВИСТУПАВ: сільський голова М’ЯКУЩАК Я. Ю. який оголосив конфлікт 

інтересів  

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ: ЗА - 24 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "пункт 2 викласти у наступній редакції 

«Виплачувати щомісячно премію сільському голові,керуючись Положенням 

про преміювання працівників сільської ради, у розмірі 25 відсотків 

посадовогоокладу з урахуванням доплат за ранг, вислугу років та надбавок в 

межах фонду преміюваннята економії фонду оплати праці відповідно до 

особистого ... 



ЗА 23; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 24; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

10. СЛУХАЛИ:  "Про оплату праці керівництва сільської ради та працівників 

виконавчих органів сільської ради у 2022 році" 

ДОПОВІДАЛА: ІВАСЮК Н. В. начальник відділу фінансів 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ: ЗА - 23 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-3 (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: підпункт б пункту 1 викласти у наступній 

редакції «спеціалістам і службовцям доплату завиконання обов’язків 

тимчасово відсутнього керівника - у розмірі різниці між 

фактичнимпосадовим окладом тимчасово відсутнього керівника (без 

урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який 

виконує обов’язки тимчасово ... 

ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 9; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "- пункт 2 викласти у наступній редакції 

«Здійснювати преміювання працівників відповідно до їхособистого вкладу в 

загальні результати роботи, а також до професійного свята Дня 

місцевогосамоврядування у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі 

не менш як 10 відсотків посадовихокладів та не більше як 20 відсотків 

посадових окладів та ... 

ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 9; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: пункт 2 доповнити «Відсоток премії 

працівникам не може перевищувати відсоток премії, встановлений рішенням 

сесії, для сільського голови»." 



ЗА 6; ПРОТИ 6; УТРИМАЛИСЬ 10; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

ВИСТУПАВ: сільський голова М’ЯКУЩАК Я.Ю. який оголосив 30-ти 

хвилинну  перерву  

11. СЛУХАЛИ:  Про цільову програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ: ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Термін реалізації програми 2022-2025 роки. 

Обсяги фінансуванння програми змінити з 1368,4 тис. грн. на 400 тис. грн. 

(на кожен рік по 100 тис. грн.). Виключити з переліку заходів п. No2 " 

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

12. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Нижньовербізькій сільській територіальній 

громаді на 2018-2022 роки 

ДОПОВІДАЛА: ІВАСЮК Н. В. начальник відділу фінансів 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-3 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

13. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до штатної чисельності Нижньовербізької 

місцевої пожежної охорони 



ДОПОВІДАЛА: ВАСИЛЬЧУК М. В. начальник відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 16 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 5 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

14. СЛУХАЛИ:  "Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до 

Переліку відповідного типу" 

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

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ: ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Доповнити пункт 1.1 з відповідними 

змінами в додатку 1 і 2 "Передати в оренду паливну площею 31.4 м2" , 

встановити строк оренди 5 років, розмір орендної плати становить 1723,12 

грн." 

ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Доповнити додаток 2 "додаткові умови: 

забезпечувати доступ до паливної в будь-який період доби представниками 

орендодавця" 

ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Депутати сільської ради запропонували провести інвентаризацію майна  

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

15. СЛУХАЛИ:  Про передачу дитячих ігрових майданчиків на баланс 

навчальних закладів 

ДОПОВІДАВ: ВАСИЛЬЧУК М. В. начальник відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку   



ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

16. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 

Нижньовербізькою сільською радою у 2021 році 

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

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 19 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-3 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

17. СЛУХАЛИ:  Про бюджет Нижньовербізької сільської територіальної 

громади на 2022 рік 

ДОПОВІДАЛА: ІВАСЮК Н. В. начальник відділу фінансів 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ОСНОВУ:  
ЗА - 19 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: Внести зміни до додатку 1 до рішення, а саме 

збільшити дохідну частину бюджету Нижньовербізької сільської 

територіальної громади на 2022 рік на суму 133000 грн., в тому числі 

Код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 30000 грн.; 

Код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 99000 грн.; 

Код 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на 

суму 1000 грн.; Код 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами» на суму 3000 грн. Враховуючи внесені зміни затвердити додаток 1 

у новій редакції. 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: Внести зміни до пункту 1 та викласти його у 

наступній редакції «Визначити на 2022 рік: 

- доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 90585300 

гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської 

територіальної громади – 89545300 гривень, доходи спеціального фонду 



бюджету сільської територіальної громади – 1040000 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення; 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: За бюджетною програмою 0110150 

«Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшити видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями на загальну суму 976300 грн. (оплата праці 

– 800200 грн., нарахування на оплату праці – 176100 грн.). 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: У межах бюджетної програми 0110180 «Інша 

діяльність у сферідержавного управління» перерозподілити передбачені 

видатки, а сааме збільшити видатки на здійснення інших виплат населенню з 

розрахунку 7000 грн. на депутата, що складатиме 224000 грн. та одночасно 

зменшити видатки, передбачені на оплату послуг (крім комунальних) та 

придбання матеріалів. 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "За бюджетною програмою 0113241 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» зменшити видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями на загальну суму 245800 грн. (оплата праці – 201500 грн., 

нарахування на оплату праці – 44300 грн.)." 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: За бюджетною програмою 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» перерозподілити передбачені 

видатки, а саме збільшити видатки на здійснення благоустрою населених 

пунктів на суму 285500 грн. та одночасно зменшити видатки, передбачені на 



виплату заробітної плати робітникам з благоустрою по КП «Благоустрій 

ОТГ» на суму 285500 грн. 

ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "За бюджетною програмою 0118130 

«Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» зменшити видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями на загальну суму 488200 грн. (оплата праці 

– 400200 грн., нарахування на оплату праці – 88000 грн.). " 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Зменшити за бюджетною програмою 

0116071 видатки на 68 500 грн. " 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: За бюджетною програмою 3710160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» зменшити видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями на загальну суму 118600 грн. (оплата праці – 97200 

грн., нарахування на оплату праці – 21400 грн.). 

ЗА 16; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 2; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: "Збільшити видатки за бюджетною 

програмою 2152 "інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" на суму 

100 тис. грн." 

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

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: Внести зміни до пункту 1 та викласти його у 

наступній редакції «Визначити на 2022 рік: 

- видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 90585300 

гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету сільської 



територіальної громади – 893515400 гривень, видатки спеціального фонду –

1069900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;» 

ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРАВКУ: Внести зміни до пункту 4 та викласти його у 

наступній редакції «Затвердити розподіл витрат бюджету сільської 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

6333600 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення». 

ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ГОЛОСУВАЛИ В ЦІЛОМУ. 
ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

18. СЛУХАЛИ: "Про внесення змін до штатної чисельності Центру соціального 

розвитку та підтримки" 

ДОПОВІДАЛА: ІВАСЮК Н. В. начальник відділу фінансів 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

 

І пленарне засідання завершилося   
Сільський голова оголосив ІІ пленарне засідання 29.12.2021р. о 13.00год 

 

Сільський голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                       Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 

 

 



                                                            
                                                        УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                    восьме демократичне скликання 

друге пленарне засідання 

двадцята    сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 29 грудня 2021 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради о 13:00год. 
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 включення двох 

додаткових питань а саме: 

 Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2018-2023 роки 

Голосували за внесення додаткових питань. (вручну)  

ЗА - 19 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

СЛУХАЛИ : Про розгляд земельних питань 

ДОПОВІДАЛА : ЛИСИШИН І. П. головний спеціаліст відділу земельних 

відносин із інформацією про те, що на розгляд сесії сільської ради виносяться 

проекти рішень, а саме: 

1. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр.  Назаруку М. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 19 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається  

2. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Паландюку З. І. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 19 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається  



3. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  гр. Бордуланюка Р. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

4. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою, 

щодо встановлення меж     земельних ділянок в          натурі                (на 

місцевості) гр. Сорич Г. М.           

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

5. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Куриляк М. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

6. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Остапчука В. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

7. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Струнчак Г. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

8. СЛУХАЛИ : Про внесення змін в рішення чотирнадцятої сесії восьмого 

демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради від 14.09.2021 

року № 527-XIV/2021 



ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

9. СЛУХАЛИ : Про визнання рішення таким,  що втратило чинність 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

10. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Нагорняк Л. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

11. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Луцака В. Ф. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

12. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  гр. Старух Л. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

13. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної  документації  з нормативної 

грошової  оцінки земель населеного  пункту села Мишин 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 



14. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної     документації  із землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної       ділянки в натурі (на місцевості) 

гр.Долинчук Г. М.           

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

15. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  гр. Книщук М. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

16. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Тимофіїв М. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

17. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Тимофіїв М. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

18. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Ковалівка  

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ – 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

19. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Ковалівка  



ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-

0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

20. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Верхній Вербіж 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

21. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Нижній Вербіж 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

22. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Нижній Вербіж 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

23. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  ділянки комунальної власності с. Спас  

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

24. СЛУХАЛИ : Про  надання дозволу на розроблення  проекту детального  

планування  території в с. Верхній Вербіж по вул. Шевченка 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

25. СЛУХАЛИ : Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської 

ради   від 14.12.2021 р.     



ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

26. СЛУХАЛИ : Про внесення змін в рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого 

демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради від 07.12.2021 

року № 681-XIХ/2021 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

27. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Ткачук О. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

28. СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Андрійчука О. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

29. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Білак Г. Д. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

30. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Перлюк Н. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 17 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 1 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-3 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  НЕ прийнято  



31. СЛУХАЛИ : Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  

планування  території в с. Великий Ключів по вул. Відродження 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

32. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Губиляк С. В. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

33. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  гр. Лесюк М. В 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

34. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  гр. Маковійчук М. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

35. СЛУХАЛИ :  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки  гр.  Александрук С. М.  та гр. Гоборак П. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

36. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  гр. Ославській Л. Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 



37. СЛУХАЛИ : Про  надання дозволу на розроблення  проекту детального  

планування  території в с. Нижній Вербіж, вул. Українська 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 22 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

38. СЛУХАЛИ : Про передачу земельних ділянок в оренду 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

 СЛУХАЛИ : Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2018-2023 роки 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 20 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

Сесія оголошена закритою (звучить Державний Гімн України) 

 

Сільський голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                       Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 


