
                                                               
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                       восьме демократичне скликання 

тридцять шоста   чергова  сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 23 грудня  2022 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради  10:30год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 22 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    14.12.2022. №202 (додається)   
Сесія оголошена відкритою (звучить Державний Гімн України) 
Голосували за порядок денний в цілому. ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 
0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ : затвердили порядок денний. 
 

1. СЛУХАЛИ: "Про присвоєння Нижньовербізькому ліцею імені Героя 
України Олександра Кукурби" 

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

Голосували : ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; 

(результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

2. СЛУХАЛИ: "Про затвердження цільової програми «Фінансова підтримка 
комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 
районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік»" 

ДОПОВІДАВ: БОРИС Р. С.  заступник генерального директора 
комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 
районна лікарня» Коломийської ТГ 

Голосували : ЗА 22; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; 

(результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

3. СЛУХАЛИ: "Про Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 
централізованого водопостачання для населення села Ковалівка 
Нижньовербізької сільської територіальної громади в 2023 році" 

ДОПОВІДАВ: ДОЛІНСЬКИЙ В. К. директор КП «Ковалівське» 



ВИСТУПАЛА: КУЗЬМЕНЧУК Г. депутатка сільської ради запропонувала 
директору КП «Ковалівське» ДОЛІНСЬКОМУ В. К. подати звіт на чергову 
сесію. 
Голосували за основу: ЗА 22; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правки: "Доповнити проєкт рішення пунктом 3 
"Зобов'язати керівника КП Ковалівське Долінського В. К. до 01.02.2023 
подати сесії звіт про роботу за 2022 рік, та виконання доручень комісії"" 

ЗА 22; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
"В програмі відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого 
водопостачання для населення села Ковалівка Нижньовербізької сільської 
територіальної громади в 2023 році в пункті 2 вилучити абзац 2." 

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (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 

4. СЛУХАЛИ: "Про затвердження протоколу про результати електронного 
аукціону" 

ДОПОВІДАВ:  ВАСИЛЬЧУК М. В. начальник відділу житлово-

комунального господарства інвестицій та соціально-економічного розвитку 

Голосували: ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; 

(результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

5. СЛУХАЛИ: "Про внесення змін до рішення від 25.11.2022 року No 892-

ХХХІ/2022 «Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2022 рік»" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу 

Голосували:  

ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

6. СЛУХАЛИ: "Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади за 9 місяців 2022 року" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу  
Голосували :  

ЗА 22; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

7. СЛУХАЛИ: "Про затвердження Програми протидії захворюванню на 
туберкульоз у Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 2023 – 

2025 роки" 

ДОПОВІДАВ:  КАДОБ’ЯНСЬКИЙ В. А. директор КНП «Центр первинної 
медико- санітарної  допомоги 

Голосували: ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

8. СЛУХАЛИ: "Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Нижньовербізької сільської ради» на 2023 рік" 

ДОПОВІДАВ:  КАДОБ’ЯНСЬКИЙ В. А. директор КНП «Центр первинної 
медико- санітарної  допомоги 

Голосували:  

ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

9. СЛУХАЛИ: "Про затвердження комплексної Програми «Здоров’я населення 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки»" 

ДОПОВІДАВ: КАДОБ’ЯНСЬКИЙ В. А. директор КНП «Центр первинної 
медико- санітарної  допомоги 

Голосували за основу: ЗА 21; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку ЛАЗАРОВИЧА І. М. : "Збільшити прогнозні обсяги 
фінансування програми на 2023 рік з 730 на 790 та відповідно загальнасума 
витрат з 3100 тис. грн. на 3160 тис. грн. В пункті 7 придбання генераторів 
для забезпеченняопалювального сезону та альтернатине джерело енергії 
виділити на 2023 рік 60 тис. відповіднозбільшити загальну суму з 130 на 190  
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 

10. СЛУХАЛИ: "Про затвердження Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 
2023-2025 роки" 

ДОПОВІДАЛА:   ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу 

Голосували за основу: ЗА 22; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку КУЗЬМЕНЧУК Г. М. : "Внести зміни до 
орієнтованих обсягів фінансування програми розвитку місцевого 
самоврядування в Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 
2023-2025 роки між підпунктом 2.1 та 2.4" No 2 від 23.12.22 

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 

11. СЛУХАЛИ:" "Про затвердження Програми інформатизації 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу 

Голосували за основу: ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 4; (результати поіменного голосування додаються) 



Голосували за правку КУЗЬМЕНЧУК Г. М. : "Зменшити орієнтовані 
обсяги фінансування програми Програми інформатизації Нижньовербізької 
сільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки на 900,0 тис. грн. в 
цілому, в тому числі щороку на 300,0 тис. грн. 
ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 5; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому : ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

12. СЛУХАЛИ: "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 
2023-2026 роки" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу  
Голосували за основу: ЗА 20; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку КУЗЬМЕНЧУК Г. М. : "Змінити у назві програми з 
2023 - 2026 року на 2023 - 2025 рік, та відповідно зменшити обсяг 
фінансування на 650 тис. "  
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) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

СЛУХАЛИ:  сільського голову М’ЯКУКЩАКА Я. Ю. який оголосив 
тридцяти хвилинну перерву. 

13. СЛУХАЛИ: "Про внесення змін та доповнень до програми Безпечна громада 
на 2021-2023 роки" 

ДОПОВІДАЛА:   ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу 

Голосували: ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4; 

(результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

14. СЛУХАЛИ: "Про внесення змін та доповнень до програми підтримки та 
забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу 

Голосували: ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; 

(результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

15. СЛУХАЛИ: "Про оплату праці сільського голови Нижньовербізької 
сільської ради у 2023 році" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу  
Голосували за основу: ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку КУЗЬМЕНЧУК Г. М. : " Виплачувати щомісячно 
премію сільському голові, керуючись Положенням про преміювання 
працівників сільської ради, у розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням доплат за ранг, вислугу років та надбавок в межах фонду 
преміювання та економії фонду оплати праці відповідно до особистого 



вкладу в загальні результати роботи, а також одноразову премію до дня 
місцевого самоврядування у розмірі посадового окладу. 
ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому : ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

16. СЛУХАЛИ: "Про оплату праці керівництва сільської ради та працівників 
виконавчих органів сільської ради у 2023 році" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу  
Голосували за основу: ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку КУЗЬМЕНЧУК Г. М. : «- керівним працівникам і 
спеціалістам управлінь, відділів, секторів інших структурних підрозділів, які 
безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових 
актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про 
підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 50 відсотків 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу 
років;». 
ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
«Здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в 
загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у 
розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та не більше як 20 
відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці відповідно до 
Положення про преміювання працівників, але не більше 50 відсотків 
посадового окладу з урахуванням доплат за ранг, вислугу років та надбавок. 
Здійснювати преміювання працівників до професійного свята Дня місцевого 
самоврядування у розмірі посадового окладу.». 
ЗА 9; ПРОТИ 2; УТРИМАЛИСЬ 6; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому : ЗА 13; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 5; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  РІШЕННЯ СЕСІЇ НЕ ПРИЙНЯТО  

17. СЛУХАЛИ: "Про бюджет Нижньовербізької сільської територіальної 
громади на 2023 рік" 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу  
Голосували за основу: ЗА 14; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку КУЗЬМЕНЧУК Г. М. : Зменшити видатки 
сільського бюджету по загальному фонді 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» по заробітній платі з 
нарахуваннями на загальну суму 1122000 грн. (оплата праці – 919600 грн., 
нарахування на оплату праці – 202400 грн.). 



ЗА 0; ПРОТИ 8; УТРИМАЛИСЬ 5; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Зменшити видатки сільського бюджету по загальному фонді 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» по заробітній платі з нарахуваннями на загальну суму 1172000 грн. 
(оплата праці – 919600 грн., нарахування на оплату праці – 202400 грн.). інші 
видатки 50000. 
ЗА 14; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Збільшити видатки сільського бюджету по загальному фонді до бюджетної 
програмою 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 
суму 88000 грн. 

ЗА 15; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» перерозподілити передбачені видатки, а саме збільшити видатки 
на здійснення благоустрою населених пунктів на суму 392400 грн. та 
одночасно зменшити видатки, передбачені на виплату заробітної плати 
робітникам з благоустрою по КП «Благоустрій ОТГ» на суму 392400 грн. 
ЗА 5; ПРОТИ 6; УТРИМАЛИСЬ 4; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» перерозподілити передбачені видатки, а саме зменшити видатки 
на здійснення благоустрою населених пунктів на суму 207600 грн. та 
одночасно збільшити видатки, передбачені на виплату заробітної плати 
робітникам з благоустрою по КП «Благоустрій ОТГ» на суму 207600 грн. 
ЗА 14; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Збільшити видатки сільського бюджету по загальному фонді за 
бюджетною програмою 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я» на виконання цільової програми «Фінансова підтримка 
комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна 
районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік» на суму 100000 грн. 
ЗА 15; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Зменшити видатки по 0117520 на суму 50000 грн.  
ЗА 15; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Збільшити видатки сільського бюджету по загальному фонді за 
бюджетною програмою 3410160 «Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 
суму 934000 грн. 
ЗА 2; ПРОТИ 6; УТРИМАЛИСЬ 5; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2; (результати 
поіменного голосування додаються) 



Збільшити видатки сільського бюджету по загальному фонді за 
бюджетною програмою 3410160 «Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 

суму 984000 грн., в тому числі заробітня плата 741300 грн. 
ЗА 15; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Збільшити видатки по загальному фонду по бюджетні програмі 3417520 на 
суму 50000 грн. 
ЗА 14; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Внести відповідні зміни до додатку 3, 7 та текстову частину 

ЗА 15; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому : ЗА 15; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

 

 

СЕСІЯ ОГОЛОШЕНА ЗАКРИТОЮ  

Сільський голова                                                        Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                        Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 


