
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                       восьме демократичне скликання 

(чотирнадцята  сесія) 
ПРОТОКОЛ 

 

Від 14 вересня 2021 року 

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

Присутні на сесії 24 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    03.09.2021р. №180 (додається) та про включення п’яти  
додаткових питань а саме під №2 питання «Про депутатський запит І. 
Явдошняка» під №6 питання про «Про передачу на баланс Нижньовербізького 
ліцею котельні на твердому паливі», під №8 питання про «Про надання згоди 
на безоплатне прийняття шкільних автобусів у комунальну власність  
Нижньовербізької сільської ради», під №10 питання про «Про присвоєння 
рангу посадової особи старості с. Спас», під №12 та №13 «Про Звернення 
Депутатів Нижньовербізької сільської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення 
пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році», «Про Звернення Депутатів 
Нижньовербізької сільської ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів 
для населення та бюджетних установ» які поступили перед початком сесії від 
депутата сільської ради Гоянюка В. І. 
Сесія оголошена відкритою (звучить Державний Гімн України) 
Голосували за порядок денний за основу. 

ЗА - 23 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1 (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували за порядок денний за правки. 

ЗА - 24 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 
поіменного голосування додаються) 
Виступала: депутатка сільської ріди Кузьменчук Г.М. із пропозицією зняти з 
порядку денного питання під №5 «Про виконання бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади за І півріччя 2021року» 

Голосували за поправки Кузьменчук Г. М.  
ЗА - 24 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 (результати поіменного голосування 
додаються) 
Голосували за порядок денний в цілому. 

ЗА - 19 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5 (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями. 



1. Слухали: Про депутатський запит Г. Кузьменчук  
Доповідала: Кузьменчук Г. М. депутатка сільської ради ознайомила 
присутніх із інформацією щодо  депутатського запиту від 10.08.2021р. 
№31/2021 

Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 2;  УТРИМАЛИСЬ – 3;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-4  

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

2. Слухали: Про депутатський запит І. Явдошняка 

Доповідав: Явдошняка І. В.  депутат сільської ради ознайомив присутніх із 
інформацією щодо  депутатського запиту від 02.09.2021р. №38/2021 

Голосували: 
ЗА – 24;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  

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

3. Слухали: Про утворення старостинських округів  
Доповідала: Мокринчук О. І. завідувач сектору юридичних питань про  
утворення старостинських округів. 
Голосували: 
ЗА – 25;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

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

4. Слухали: Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів 
до Переліків відповідного типу 

Доповідала:  Мокринчук О. І. завідувач сектору юридичних питань про 
намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до Переліків 
відповідного типу 

Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  

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

5. Слухали: Про затвердження приватизації шляхом викупу об’єкта 
малої приватизації – нежитлового приміщення (клеєварка) загальною 
площею 247,2м.кв., за адресою: Івано-Франківська область, 
Коломийський район,  село Ковалівка, вул. Комунальна будинок 18а 

Доповідала: Мокринчук О. І. завідувач сектору юридичних питань про 

затвердження приватизації шляхом викупу об’єкта малої приватизації – 

нежитлового приміщення (клеєварка) загальною площею 247,2м.кв., за 
адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район,  село Ковалівка, 
вул. Комунальна будинок 18а 

Голосували: 
ЗА – 24;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

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

6. Слухали: Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2021рік 



Доповідала: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів та планування про 
внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади на 2021рік  

Голосували за основу: 

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

(результати поіменного голосування додаються) 
Голосували за правки (додаються) : 
ЗА – 24;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  

(результати поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому: 

ЗА – 23;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  

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

7. Слухали: Про передачу на баланс Нижньовербізького ліцею котельні 
на твердому паливі 

Доповідав: Васильчук М. В. начальник відділу житлово-комунального 
господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про передачу на 
баланс Нижньовербізького ліцею котельні на твердому паливі 
Голосували: 
ЗА – 23;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  

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

8. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 
31.05.2021р.No278-Х/2021 «Про порядок списання об’єктів права 
комунальної власності Нижньовербізької сільської територіальної 
громади» 

Доповідав: Васильчук М. В. начальник відділу житлово-комунального 
господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про  внесення 
змін до рішення сільської ради від 31.05.2021р.No278-Х/2021 «Про порядок 
списання об’єктів права комунальної власності Нижньовербізької сільської 
територіальної громади» 

Голосували: 
ЗА – 22;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  

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

9. Слухали: Про надання згоди на безоплатне прийняття шкільних 
автобусів у комунальну власність  Нижньовербізької сільської ради  

Доповідав: Васильчук  М. В. начальник відділу житлово-комунального 
господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про надання 
згоди на безоплатне прийняття шкільних автобусів у комунальну власність 
Нижньовербізької сільської ради та запропонував розглянути дане питання 
постійною комісією з питань промисловості, сільського господарства, 
підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства 
та комунальної власності  на перерві. 
Вирішили: проголосувати за дане питання після перерви. 

10. Слухали: Про внесення змін та доповнень до рішення від 25.09.2020 
року No 1834-XLVI/2020 «Про внесення змін та доповнень до 
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у 



Нижньовербізькій об’єднаній територіальній громаді та затвердження 
його у новій редакції» 

Доповідала: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів та планування про 

внесення змін та доповнень до рішення від 25.09.2020 року No 1834-

XLVI/2020 «Про внесення змін та доповнень до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) у Нижньовербізькій об’єднаній територіальній 
громаді та затвердження його у новій редакції» 

Виступала: Кузьменчук Г.М. депутатка  сільської ради із пропозицією 
також відкласти дане питання на розгляд  постійних комісій, а саме на 
«Постійну комісію з депутатської діяльності і етики, забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян, антикорупційної політики» та «Постійна комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку» на 
перерві  
Вирішили: проголосувати за  дане питання після перерви. 

11. Слухали: Про присвоєння рангу посадової особи старості с. Спас 

Доповідала: Романенчук А. С. секретар сільської ради про присвоєння 
рангу посадової особи старості с. Спас 

Голосували: 
ЗА – 23;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  

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

12. Слухали: Про надання частини щорічної основної відпустки 
сільському голові М’якущакові Я.Ю. 

Доповідала: Романенчук А. С. секретар сільської ради про надання частини 
щорічної основної відпустки сільському голові М’якущакові Я.Ю. 
Виступав: Бойко М. В. із пропозицією також відкласти дане питання на 
розгляд постійної комісії з депутатської діяльності і етики, забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян, антикорупційної політики на перерві. 
Вирішили: проголосувати за  дане питання після перерви. 

13. Слухали: Про Звернення Депутатів Нижньовербізької сільської ради 
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової 
пенсії у 2021 році 

Доповідала: Романенчук А. С. секретар сільської ради про Звернення 
Депутатів Нижньовербізької сільської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення 
пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 
Голосували: 
ЗА – 23;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  

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

14. Слухали: Про Звернення Депутатів Нижньовербізької сільської ради 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення підвищення тарифів для населення та 
бюджетних установ 



Доповідала: Романенчук А. С. секретар сільської ради про Звернення 
Депутатів Нижньовербізької сільської ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення та бюджетних установ. 
Голосували: 
ЗА – 23;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  

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

 

Слухали: сільського голову М’якущака Я. Ю. який оголосив одногодинну 
перерву. 
 

Голосували за питання під №9: «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

шкільних автобусів у комунальну власність  Нижньовербізької сільської ради» 

ЗА – 22;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

Голосували за питання під №10: «Про внесення змін та доповнень до рішення 
від 25.09.2020 року No 1834-XLVI/2020 «Про внесення змін та доповнень до 
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у Нижньовербізькій 
об’єднаній територіальній громаді та затвердження його у новій редакції» 

ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

Голосували за питання під №12 «Про надання частини щорічної основної 
відпустки сільському голові М’якущакові Я.Ю.» 

Голосували за основу:  
ЗА – 22;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 

Голосували за поправку «Надати право підпису на фінансових документах 
заступнику сільського голови Олексюк О. Й. а всі інші обов'язки на секретаря 
сільської ради Романенчук А. С.»  

ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються 

Голосували в цілому:  
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається. 

15. 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. Озарук І.С. 
Голосували: 
ЗА – 4;  ПРОТИ – 5;  УТРИМАЛИСЬ – 11;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  



2. Слухали: Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії сьомого 
демократичного скликання Ковалівської сільської ради від 28.05.2020 року No 
338-37/2020 «Про розгляд заяви гр. Бордуланюка Р.В. 
Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

3. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Петрів О. В. 
Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

4. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Ткачук В.Т." 

Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

5. Слухали: "Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Ясько 
Н.П." 

Голосували: 
ЗА – 22;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

6. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Строган Л.М." 

Голосували: 
ЗА – 0;  ПРОТИ – 2;  УТРИМАЛИСЬ – 19;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  

7. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Іванюк Г.Б." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

8. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Дмитерко В.Д." 

Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

9. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Ткачук М.І." 

Голосували: 
ЗА – 1;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 20;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  

10. Слухали: "Про припинення права користування земельною ділянкою гр. 
Стефураку П.М." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

11. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Ковцуняк О.В." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

12. Слухали: "Про припинення права користування земельною ділянкою гр. 
Юрченко П.І." 

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

13. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Куриляк М.М." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

14. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Бучацька О.Ю." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

15. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Чупрей Т.М." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

16. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Волчанова Т.І." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

17. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Попадюк С.В." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

18. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Маковійчук М.В." 

Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

19. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Волярчук К.В." 

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

20. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Жупник І.В." 

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

21. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Юрченко І.М." 

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

22. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Угринчук М.В." 

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

23. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Тафійчук Т.М." 

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 виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Воронюк М.Д." 

Голосували: 
ЗА – 3;  ПРОТИ – 3;  УТРИМАЛИСЬ – 16;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  

25. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Бойчук П.В." 

Голосували: 
ЗА – 2;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 17;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО 

26. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Дронюк Н.М." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

27. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Гаєвій Н.Ф." 

Голосували: 
ЗА – 7;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 12;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО 

28. Слухали: "Про внесення змін в рішення Дванадцятої сесії восьмого 
демократичного скликання від 15.07.2021 року No397-ХІІ/2021" 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  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. Возняк М.І." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

30. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Гриновецькому М.С." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

31. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Тимофіїв В.М." 

Голосували: 
ЗА – 2;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 18;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  

32. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Сорич П.М." 

Голосували: 
ЗА – 21;  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. Ватажишин М.І." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

34. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Миронюк О.О." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

35. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Котюк М.В." 

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

36. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Халявка Л.М." 

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

37. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Хавич М.В." 

Голосували: 
ЗА – 21;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

38. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Стефак Ю.В." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

39. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Стефак Ю.В." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

40. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Матійчук М.В." 

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

41. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Шаранда П.І." 

Голосували: 



ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 2;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

42. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Шаранда П.І." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

43. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Сухій О.Л." 

Голосували: 
ЗА – 1;  ПРОТИ – 2;  УТРИМАЛИСЬ – 15;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

44. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. 
Сидоренко П.Д." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

45. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Мельничук Л.В." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

46. Слухали: "Про затвердження проєкту детального планування території в с. 
Верхній Вербіж, ур. «Царина»" 

Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

47. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Верхній Вербіж, ур. «Царина»" 

Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-6  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

48. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Нижній Вербіж, вул. Українська, 47" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 



49. Слухали: "Про внесення змін в рішення дванадцятої сесії восьмого 
демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради від 15.07.2021 
року N391-ХІІ/2021 «Про внесення змін в розміри земельної ділянки 
комунальної власності»" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

50. Слухали: "Про внесення змін в рішення десятої сесії восьмого демократичного 
скликання Нижньовербізької сільської ради від 31.05.2021 року No 357-Х/2021 
«Про внесення змін в розміри земельної ділянки комунальної власності»" 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

51. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Спас, вул. Нова" 

Голосували за основу: 

ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку: 

ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-4  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому: 

ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 2;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

52. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Туліки І.П." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

53. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Федорів Г.Б." 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 2;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

54. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Нижній Вербіж по вул. Українська, 81" 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 4;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 



55. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Великий Ключів, вул. Відродження" 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

56. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Атаманюк Л.Г." 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

57. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Миронюк М.І." 

Голосували: 
ЗА – 15;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-4  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

58. Слухали: "Про затвердження проєкту детального планування території в с. 
Нижній Вербіж по вул. Франка" 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

59. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Сидоренко П.Д." 

Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-6  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

60. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Дронюк Н.М." 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

61. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Мельничук Л.В." 

Голосували: 
ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 



62. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Обушак Н.Л." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

63. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Тимофіїв П.М." 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

64. Слухали: "Про включення земельної ділянки в перелік об’єктів, які підлягають 
продажу" 

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

65. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Мотрук Н.П." 

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

66. Слухали: "Про затвердження проєкту детального планування території в с. 
Великий Ключів по вул. Відродження" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

67. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Ковалівка, вул. Шахтарська, 20 б" 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-5  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

68. Слухали: "Про затвердження акту комісії Нижньовербізької сільської ради від 
03.07.2021 р." 

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

69. Слухали: "Про повторний розгляд клопотання підприємців" 

Голосували: 
ЗА – 5;  ПРОТИ – 6;  УТРИМАЛИСЬ – 10;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

70. Слухали: "Про включення земельної ділянки в перелік об`єктів, які підлягають 
продажу" 

Голосували: 
ЗА – 14;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 4;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

71. Слухали: "Про включення в перелік об’єктів, які підлягають продажу на 
аукціоні" 

Голосували за основу: 

ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку: 

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

72. Слухали: "Про внесення змін у площу земельної ділянки комунальної 
власності" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

73. Слухали: "Про внесення змін в розміри земельної ділянки комунальної 
власності" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

74. Слухали: "Про внесення змін до рішення четвертої сесії сьомого 
демократичного скликання від 26.02.2016 р. 
Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

75. Слухали: "Про зміну конфігурації земельної ділянки" 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

76. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель" 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 



77. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Гнатюк М.Д." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

78. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Ткачук Т.Т." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

79. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Коземчук Г.М." 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

80. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Ткачук О.Б." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 2;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

81. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Ткачук О.Б." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

82. Слухали: "Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Ткачук О.Б." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

83. Слухали: "Про затвердження акту комісії Нижньовербізької сільської ради від 
17.08.2021 р." 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

84. Слухали: "Про затвердження проєкту детального планування території в с. 
Спас по вул. Кирничкова" 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

85. Слухали: "Про затвердження акту комісії Нижньовербізької сільської ради від 
10.08.2021 р." 

Голосували: 
ЗА – 14;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 5;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

86. Слухали: "Про затвердження акту комісії Нижньовербізької сільської ради від 
17.08.2021 р." 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

87. Слухали: "Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 
планування території в с. Нижній Вербіж ур. «Царина»" 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

88. Слухали: "Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Колбовської Г.І." 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

89. Слухали: "Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії восьмого 
демократичного скликання від 15.07.2021 р. No 388-ХІІ/2021" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

90. Слухали: "Про внесення змін до рішення десятої сесії восьмого 
демократичного скликання від 31.05.2021 р. No 364-Х/2021" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

91. Слухали: "Про внесення змін до рішення десятої сесії восьмого 
демократичного скликання від 31.05.2021 р. No363-Х/2021" 

Голосували: 
ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

92. Слухали: "Про внесення змін до рішення десятої сесії восьмого 
демократичного скликання від 31.05.2021 р. No363-Х/2021" 

Голосували за основу: 



ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували за правку: 

ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 
поіменного голосування додаються) 
Голосували в цілому: 

ЗА – 20;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


