
 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ №28 

  засідання     виконавчого      комітету 

 

від  21 липня  2022 року                 13.00 год                             адмінбудівля               
                                                                         сільської    ради  с. Нижній Вербіж  
До виконавчого  комітету сільської ради обрано  - 11 чоловік   
Присутні на засіданні: 
М’якущак Ярослав Юрійович, сільський голова, голова засідання 

Романенчук  Анастасія Сергіївна, секретар  сільської  ради, член виконкому 

Андрійчук Віктор Васильович,  староста с. Верхній Вербіж, член виконкому 

Пігуляк   Уляна Миколаївна, староста с.  Спас,  член виконкому 

Угринчук   Михайло   Юрійович , староста с.  Великий   Ключів,  член 
виконкому 

Боднарук  Тетяна  Василівна, староста с.Ковалівка, член виконкому 

Рознюк Надія  Михайлівна, начальник відділу ЦНАП, член виконкому 

Олексюк  Марія Іванівна, головний спеціаліст відділу ЦНАП, член виконкому 

Відсутні на засіданні : 
Гросу Дмитро  Іванович, староста с.Мишин,   
Олексюк  Ольга  Йосипівна, заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Андрушко  Наталія Іванівна, керуюча справами (секретар)  виконавчого 
комітету, секретар  засідання 

Запрошені:  
Івасюк Надія Василівна , начальник фінансового відділу  
Свірнюк Наталія Василівна,  провідний спеціаліст сектору соціальної роботи 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 
 

1. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень на 
вул.Українська в с.Нижній Вербіж 

2. Про затвердження переліку споруд подвійного призначення та 
найпростіших укриттів у закладах освіти Нижньовербізької сільської 
територіальної громади  

3. Про припинення ведення особистого селянського господарства  гр. 
Курочкіної М. Б.                   

4. Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади  за І півріччя 2022 року 

5. Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади  за І квартал 2022 року 

6. Про відшкодування  комунальному підприємству «Ковалівське» 
різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги 

7. Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2022 рік 

 

 



По першому  питанню слухали Про надання дозволу на видалення зелених 
насаджень на вул.Українська в с.Нижній Вербіж 

Доповідала Анастасія Романенчук  із інформацією щодо  надання дозволу на 
видалення зелених насаджень на вул.Українська в с.Нижній Вербіж 

Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №89/2022  прийнято та  додається 

  

По другому  питанню слухали: Про затвердження переліку споруд подвійного 
призначення та найпростіших укриттів у закладах освіти Нижньовербізької 
сільської територіальної громади  
Доповідала : Анастасія Романенчук  із інформацією щодо  затвердження 
переліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів у закладах 
освіти Нижньовербізької сільської територіальної громади  
Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №90/2022  прийнято та  додається  
 

По третьому  питанню слухали Про припинення ведення особистого 
селянського господарства  гр. Курочкіної М. Б.                   

Доповідала:  Анастасія Романенчук із інформацією щодо  припинення ведення 
особистого селянського господарства  гр. Курочкіної М. Б.                   
Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №91/2022  прийнято та  додається 

 

По четвертому  питанню слухали: Про виконання бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади  за І півріччя 2022 року 

Доповідала:  Надія Івасюк, начальник фінансового відділу із інформацією 
щодо виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади  
за І півріччя 2022 року  
Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №92/2022  прийнято та  додається  
 

По п’ятому  питанню слухали: Про виконання бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади  за І квартал 2022 року 

Доповідала:  Надія Івасюк, начальник фінансового відділу із інформацією 
щодо виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади  
за І квартал 2022 року 

Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №93/2022  прийнято та  додається  
 

По шостому  питанню слухали: Про відшкодування  комунальному 
підприємству «Ковалівське» різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги 

Доповідала:  Надія Івасюк, начальник фінансового відділу із інформацією 
щодо відшкодування  комунальному підприємству «Ковалівське» різниці між 
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги 

Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №94/2022  прийнято та  додається  



 

По сьомому  питанню слухали: Про внесення змін до бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2022 рік 

Доповідала:  Надія Івасюк, начальник фінансового відділу із інформацією 
щодо внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади на 2022 рік 

Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №95/2022  прийнято та  додається 

 

  

 

Головуючий на засіданні,  
сільський   голова                                                         Ярослав    М’ЯКУЩАК 

 

 

 

Протокол вела ,  
секретар сільської ради                                         Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 

 


