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УКРАЇНА                             
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
восьме демократичне скликання 

(                            ) 

РІШЕННЯ 

від                   2020 року                                               с. Нижній Вербіж  

№ 

Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність 
Нижньовербізької територіальної 
громади майна, що перебувало у 
спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ району 

 

Керуючись рішенням Коломийської районної ради від 12.11.2020р. №898-

XL/20 «Про безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ району у комунальну власність Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади» враховуючи висновок постійної комісії 
сільської ради з питань освіти, культури, молоді  і спорту, охорони здоров’я і 
соціального захисту населення,  відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сільська рада 

 

в и р і ш и л а : 
1. Надати згоду на прийняття з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Коломийського району у комунальну власність Нижньовербізької 
територіальної громади частину нежитлового приміщення, що складає 53/100ч. 
будинку за адресою: с.Ковалівка вул.Шахтарська,12а, яке перебуває у 
безоплатному користуванні (позичці) у Благодійній організації «Благодійний фонд 
«Карітас Коломия» для забезпечення надання послуг підтриманого проживання. 

2. Створити комісію з питань приймання-передачі нежитлового приміщення 
зазначеного у п.1 цього рішення. 

3. Комісії у місячний термін здійснити необхідні заходи щодо приймання-

передачі вказаного майна. 
4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді  і спорту, охорони здоров’я і соціального захисту 
населення. 
 

Сільський голова       Ярослав М’якущак 

  



Додаток 2 

 

 До рішення сесії сільської ради 

 №______ від ______ 

 

Комісія з питань приймання-передачі частину нежитлового приміщення, що складає 
53/100ч. будинку за адресою: с.Ковалівка вул.Шахтарська,12а 

 

 

Олексюк О.Й. – заступник Нижньовербізького сільського голови, голова 
комісії 
 

Івасюк Л.Л. – головний бухгалтер Нижньовербізької сільської ради ОТГ, 
член комісії 
 

Васильчук М.В. -  начальник відділу житлово-комунального господарства, 
інвестицій та соціально-економічного розвитку сільської ради 
ОТГ, член комісії 

Харченко Л.В. – головний спеціаліст бухгалтерського обліку та звітності 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, член комісії 

Боднарук Т.В. – староста с.Ковалівка, член комісії  

Охрімець С.В. – завідувач відділу з юридичних питань, аналізу бюджету, 
районних програм, комунальної власності та зовнішньоеко-

номічної діяльності виконавчого апарату Коломийської 
районної ради, член комісії 

Герега Л.В. – завідувач відділу бухгалтерського обліку та господарського 
забезпечення – головний бухгалтер виконавчого апарату 
Коломийської районної ради, член комісії 

Андрейчук О.Л.   головний спеціаліст відділу з юридичних питань, аналізу 
бюджету, районних програм, комунальної власності та зов-

нішньоекономічної діяльності виконавчого апарату 
Коломийської районної ради, член комісії 

 

Секретар сільської ради      Анастасія Марущак  

 

 

 

 

 

 

 


