
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                       восьме демократичне скликання 

(двадцять першої позачергової   сесія) 
ПРОТОКОЛ 

 

Від 16 грудня 2021 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради. 14:00год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 18 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    14.12.2021р. №302 (додається)  
 

Сесія оголошена відкритою  
ВИСТУПАВ: поліцейський офіцер громади СВІРНЮК О.М. ознайомив 

присутніх із інформацією щодо фінансування. 

ГОЛОСУВАЛИ (вручну) ЗА - 15 ПРОТИ - 1 УТРИМАЛИСЬ - 2 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати поіменного голосування додаються) 

Голосували за порядок денний: 
ЗА - 17 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями 

СЛУХАЛИ:  Про перерахування залишків коштів з рахунків спеціального 

фонду, що втратили бюджетне призначення, до загального фонду бюджету 

Нижньовербізької сільської територіальної громади 

ДОПОВІДАЛА : начальний фінансового відділу ІВАСЮК Н. В. 

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

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається. 



СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 

територіальної громади  на 2021рік. 

ДОПОВІДАЛА : начальний фінансового відділу ІВАСЮК Н. В.  

Голосували за основу : 
ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку: 

 "Пункт «Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

Нижньовербізькій сільській раді за рахунок спрямованого залишку освітньої 

субвенції: зменшити бюджетні призначення по загальному фонді за бюджетною 

програмою 0111051 «Надання загальної середньої ... 

ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 

поіменного голосування додаються) 

 "Пункт «Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 

коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

Нижньовербізькій сільській раді: зменшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонді - за бюджетною програмою 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної ... 

ЗА - 16 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати 

поіменного голосування додаються) 

 " Пункт «Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, який 

утворився станом на01.01.2021 року, у сумі 20000 грн.» Пункт «Внести 

зміни до бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету 

Нижньовербізької сільської територіальної громади збільшити бюджетні 

призначення по загальному фонді Фінансовому відділу ... 

ЗА - 14 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 1 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-4 (результати 

поіменного голосування додаються) 

 "Пункт «Внести зміни до рішення Нижньовербізької сільської ради від 

24.12.2020 року No103-ІІІ/2020 «Про бюджет Нижньовербізької сільської 



територіальної громади на 2021 рік»,а саме: - у додатку 1 до рішення згідно з 

додатком 1 до цього рішення; - у додатку 3 до рішення згідно з додатком 2 до 

цього рішення; - у додатку 4 до ... 

ЗА - 15 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-4 (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. 

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: 

СЛУХАЛИ : Про передачу земельної ділянки у приватну власність гр. 

Паландюку З. І. 

ГОЛОСУВАЛИ :  ЗА - 1 ПРОТИ - 3 УТРИМАЛИСЬ - 9 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО   

СЛУХАЛИ : Про передачу земельної ділянки у приватну власність гр. 

Назаруку М. М. 

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 1 ПРОТИ - 4 УТРИМАЛИСЬ - 12 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  

 

Сесія оголошена закритою  
 
 
Сільський голова                                                           Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                            Анастасія РОМАНЕНЧУК 
 


