
ЗВІТ ГОЛОВИ  НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯРОСЛАВА М’ЯКУЩАКА ЗА 2019 РІК. 

Фінанси та бюджет. 
За 2019 рік до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 

доходів загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
в сумі 57 656 560 грн., що складає 101,0 відс. до уточненого плану на рік. 

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 43 373 705 грн., з 
яких: 

– базова дотація – 11 384 200 грн.; 
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 2 737 099 грн.; 
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 17 253 600 

грн.; 
– медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 328 100 грн.; 
– додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 307 400 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 65 300 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 61 300 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету –        40 581 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 500 000 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 20 

000 грн.; 
– субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 929 153 грн.; 

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 300 

000 грн.; 
– інші субвенції з місцевого бюджету – 749 472 грн.; 
– субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 
періоду – 697 500 грн. 



 
 

Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 
надійшло              10 016 010 грн., що складає 105,6 відс. до уточненого плану на рік.  

Основну питому вагу у складі доходів загального фонду сільського бюджету 
об’єднаної територіальної громади складає податок на доходи фізичних осіб, частка 
якого займає 54,2 відс. від усіх надходжень. За 2019 рік надходження цього податку 
склали 5 433 628 грн.  і зросли проти відповідного періоду минулого року на 41207 
грн. або на 0,8 відсотка. Затверджені уточнені планові показники на 2019 рік виконано 

на 101,1 відсотка.  
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Доходів спеціального фонду надійшло (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 4 266 845 грн. , що складає 101,5 відс. до уточненого річного плану. 
Основну питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають власні 

надходження бюджетних установ. За 2019 рік надійшло власних надходжень на 
загальну суму 4 164 611 грн.  

Видатки сільського бюджету об’єднаної територіальної громади по загальному 
та спеціальному фондах за звітний період склали 56 334 529 грн., або 90,5 відс. до 
уточненого плану на рік 62 279 343 грн. , в тому числі: 

– по загальному фонду – 42 782 050 грн., або 91,1 відс. до плану із урахуванням 
внесених змін (46 984 734 грн.); 

– по спеціальному фонду – 13552479 грн., або 88,6 відс. до уточненого плану на 
рік (15294609 грн.).  

Видатки загального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної 
громади мають соціальне спрямування і займають 66,9 відс. Зокрема, на освіту 
використано 26 792 860 грн. (62,6 відс.), охорону здоров’я – 278 145 грн. (0,7 відс.), 
культуру – 1 031 786 грн. (2,4 відс.) та соціальний захист – 680 130 грн. (1,6 відс.). 

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають 
захищені видатки, які за 2019 рік склали 32 528 210 грн. (76,0 відс.), з них: видатки на 
виплату заробітної плати – 28 759 281 грн. (88,4 відс.), оплату за спожиті тепло - 
енергоносії – 2 562 487 грн. (7,9 відс.), видатки на медикаменти та продукти 
харчування – 750 249 грн. (2,3 відс.), видатки соціального забезпечення – 456 192 грн. 
(1,4 відс.). 



 
 

Інфраструктурна субвенція 

 

Інфраструктурну субвенцію отримують новостворені об’єднані громади з 
державного бюджету, на протязі 5 років. Уряд здійснює розподіл коштів субвенції між 
громадами на підставі формули, яка враховує кількість жителів громади та площу 
громади. Об’єднані громади здійснюють використання коштів субвенції на підставі 
постанови КМУ №200 від 16.03.2016р. 

Так само вчинила Нижньовербізька сільська рада, яка у 2019р. отримала 2 737 100 

грн. інфраструктурної субвенції, та розподілила вказані кошти між населеними 
пунктами громади на підставі рішення сесії сільської ради, враховуючи чисельність 
жителів та площу кожного населеного пункту, а саме: 

с.Нижній Вербіж – 706 700 грн. 
с.Верхній Вербіж – 396 000 грн. 
с.Великий Ключів – 868 000 грн. 
с.Мишин – 766 400 грн. 
Напрямок використання коштів окремого населеного пункту визначають депутати 

ради на сесії, спираючись на дозволені закон напрямки фінансування, пріоритетність 
потреб сіл громади та консультації із жителями кожного окремого села. 

Використання коштів інфраструктурної субвенції в с.Мишин. 
У 2019р. для с.Мишин було виділено 766 400 грн. інфраструктурної субвенції. За 

пропозицією активу с.Мишин, після отримання всіх відповідних погоджень та 
затвердження рішення на сесії сільської ради, розпочато облаштування спортивного 
майданчика з штучним покриттям на території Мишинської гімназії. 

Загальна вартість робіт з облаштування спортивного майданчика з глядацькими 
трибунами, освітленням, та огорожею складає 1млн.777тис.грн. (в тому числі 
проєктно-кошторисна документація, її експертиза та послуги технічного нагляду). 

У 2019р. виконано робіт на суму 866 046 грн, з цією метою залучено кошти: 
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інфраструктурної субвенції с.Мишин за 2019р. – 766 400 грн. 
кошти обласного бюджету - 99 646 грн. 
Завершення робіт з облаштування майданчика та його відкриття заплановано у 

2020р. 
 

 

Використання коштів інфраструктурної субвенції в с.Великий Ключів. 
У 2019р. для с.Великий Ключів було виділено 868 000 грн. інфраструктурної 

субвенції. 
За узгодження з активом с.Великий Ключів, після отримання всіх відповідних 

погоджень та затвердження рішення на сесії сільської ради, розпочато капітальний 
ремонт центральної сільської дороги вул.Відродження, а також профінансовано 
завершення капітального ремонту адміністративного будинку сільського старости 
с.Великий Ключів. 

Зважаючи на проведений тендер та укладений договір, для проведення 
капітального ремонту ділянки дороги протяжністю 750 м. (4600 м.кв.). загалом 
необхідні кошти в сумі 3 млн.576 тис.грн. (в тому числі проектно-кошторисна 
документація, її експертиза та послуги технічного нагляду). 

У 2019р. відремонтовано відрізок дороги протяжністю 95 метрів, що вартувало  

368 687 грн. З цією метою залучено кошти інфраструктурної субвенції с.Великий 
Ключів за 2019р. 

У 2020р. планується продовжити ремонт вказаної дороги. 
Крім того у 2019р. завершено капітальний ремонт адміністративного будинку 

старости с.Великий Ключів. Загальна кошторисна вартість робіт склала 
1млн.490,2тис.грн. (в тому числі проектно-кошторисна документація, її експертиза та 
послуги технічного нагляду). 

Для виконання всіх вказаних робіт, було залучено такі кошти: 
1. Інфраструктурна субвенція с.Великий Ключів за 2019р. – 499 313 грн. 
2. Інфраструктурна субвенція с.Великий Ключів за 2018р. – 970 500 грн. 
3.  Кошти місцевого бюджету Нижньовербізької сільської ради ОТГ – 20 386 грн. 
Після завершення ремонтних робіт в адмінбудівлі розміщено амбулаторію с.Великий 
Ключів 

 



 

 

Використання інфраструктурної субвенції у с. Нижній Вербіж. 
У 2018р. громада с.Нижній Вербіж на громадських обговореннях вирішила 

збудувати нову котельню на твердому паливі для Нижньовербізького ліцею та 
Нижньовербізького дитячого садочка. 

Вибір зупинився на новій котельні по тій причині, що до цього часу послуги 
теплопостачання для школи надавав приватний підприємець. Сільських депутатів не 
влаштовував високий тариф теплопостачання, а жителі села скаржилися на 
перевищення рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у зв’язку з 
чим сільська рада відмовилась від послуг вказаного підприємця і на даний час школа 
опалюється котельнею на природному газі. 

У новій котельні, яку збудовано на сьогоднішній день, встановлено нові економні 
котли, які характеризуються дозволеним рівнем викидів в атмосферне повітря. 
Для будівництва котельні сільська рада виготовила всю відповідну документацію і 
пройшла тривалу процедуру погоджень та отримання відповідних дозволів. 
Протягом 2018-2019р. для будівництва нової котельні Нижньовербізького ліцею 
використано 2млн.203тис.грн. (в тому числі проектно-кошторисна документація, 
вартість будівельних робіт, вартість послуг технічного нагляду). Крім того у 2019р., 
проведено капітальний ремонт системи теплопостачання Нижньовербізького ліцею на 
суму 128,040 тис.грн. 
Для виконання всіх вказаних робіт, було залучено такі кошти: 

1. Інфраструктурна субвенція с.Нижній Вербіж за 2019р. - 706 700 грн. 
2. Інфраструктурна субвенція с.Нижній Вербіж за 2018р. – 192 000 грн. 
3. Кошти сільського бюджету громади – 933 008 грн. 
4. Кошти обласного бюджету – 500 000 грн. 
На даний час у котельні завершено всі будівельні роботи. Проводиться закупівля 

дров, яка відбувається на тендерній основі, проведення пусконалагоджувальних робіт 
в котельні та введення її в експлуатацію, школу та садочок буде переведено на 
опалення дровами, а котельня на природному газі залишиться як резервна. 

 



 
 

 
 

Використання коштів інфраструктурної субвенції в с.Верхній Вербіж. 
У 2019р. для с.Верхній Вербіж було виділено 396 000 грн. інфраструктурної субвенції. 
За узгодження з активом с.Верхній Вербіж, після отримання всіх відповідних 
погоджень та затвердження рішення на сесії сільської ради, проведено капітальний 
ремонт вул.Лесі Українки у с.Верхній Вербіж. 

З цією метою виготовлено проектно-кошторисну документацію для ремонту 
ділянки дороги по вул.Лесі Українки на суму 400 000 грн. (в тому числі проектно-

кошторисна документація, її експертиза та послуги технічного нагляду). Відповідні 
роботи виконані та профінансовані. 

Для виконання всіх вказаних робіт, було залучено такі кошти: 
1.  Інфраструктурна субвенція с.Верхній Вербіж за 2019р. – 396 000 грн. 
2. Кошти місцевого бюджету Нижньовербізької сільської ради ОТГ – 4000 грн. 

 



 

 

Бюджет участі : у 2018 р. сільська рада оголосила конкурс проектів «Бюджет 
участі» проєкти, що були реалізовані активними громадянами у 2019 році. 

Загальна сума, що була виділена у 2019 році становила 80 400 грн, тобто на один 
проект передбачалося 20 100 грн. 

Отже всього подано чотири проєкти, з них реалізовано три. 
1. Електричне освітлення частини вулиці Довбуша у с. Нижній Вербіж (від школи 

мистецтв до стадіону ліцею, де розташовані житлові будинки). Співфінансування 
мешканців полягало у наданні електроопори за власний кошт. 

2. Заміна двох дверей на енергозберігаючі у клубі с.Верхній Вербіж. При цьому 
ініціаторами самостійно зроблено відкоси для дверей. 

3. Благоустрій території Великоключівського ліцею (прокладання пішохідної 
доріжки шляхом щебнювання). Сільська рада закупила необхідні матеріали, а активні 
мешканці самостійно провели всі роботи. 

4. Облаштування павільйону-зупинки по вулиці Дружби (біля магазину 
«Плиточка») у с.Нижній Вербіж. На жаль цей проєкт не вдалося реалізувати, оскільки 
вул. Дружби суміщена із автомобільною дорогою державного значення Р-24 «Татарів 
– Кам’янець-Подільський», тому Служба автомобільних доріг області не надала згоду 
на встановлення зупинки. 

 
 



 
 

 
  

Управління  
Для забезпечення діяльності апарату сільської ради та трьох сторостинських 

округів у 2019 р. із загального фонду профінансовано 5 198 126 грн.,  в.т.ч. заробітна 
плата – 3 845 451 грн., нарахування на заробітну плату 856 958 грн., предмети, 
матеріали, обладнання – 101 464 грн. (столи офісні, канцелярські товари, періодичні 
видання та ін.), оплата послуг – 165 421 грн. (заправка картриджів, телекомунікаційні 
послуги, технічне обслуговування газового обладнання, поточний ремонт відмостки та 
вхідних сходів в адмінбудинок, встановлення металевих поручнів у туалеті, послуги 
монтажу кондиціонерів, послуги з встановлення системи відеоспостереження та ін..), 
оплата відряджень – 27 297 грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 199 319 

грн.  

Центр надання адміністративних послуг 

Завдяки участі у Програмі «U-LEAD з Європою» завершується облаштування 
власного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) в адмінбудівлі сільської 
ради у с.Нижній Вербіж. Сільська рада провела капітальний ремонт приміщення на 
першому поверсі сільської ради, де зараз розміщено ЦНАП, а Програма «U-LEAD з 
Європою» надала офісні меблі, провела навчання для спеціалістів сільської ради, а 



також протягом найближчого часу має надати комп’ютерну техніку для спеціалістів 
ЦНАПу та двох віддалених робочих місць ЦНАПу у с.Мишин та с.Великий Ключів. 
Після доставки комп’ютерної техніки у ЦНАПі заплановано надання 111 
адміністративних послуг для жителів громади. Створення нового ЦНАПу забезпечить 
швидкість та зручність в отриманні якісних адміністративних послуг для жителів 
громади.  

 

 
 

Загальна середня освіта, позашкільна освіта та інші заходи у галузі освіти 

Видатки загального фонду складали 21 261 324 грн., (в.т.ч. заробітна плата - 

14 747 301 грн, нарахування на заробітну плату – 3 313 094 грн., оплата послуг, а 
також предметів, матеріалів, обладнання – 1 212 145 грн. оплата продуктів харчування 
для пільгових категорій дітей – 396 660 грн., оплата енергоносіїв та комунальних 
послуг - 1 542 883 грн.).  

За 2019 рік, з сільського бюджету здійснено видатків на заклади загальної 
середньої освіти (школи) в сумі 3 482 251 грн. Якщо брати середньорічну кількість 
дітей (954 учнів), то середні видатки на 1 учня за 2019 рік складають 3 650 грн. 



 
Сільська рада забезпечує безоплатним харчуванням дітей пільгових категорій, а 

саме: 

• яким згідно із ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування; 

• 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
• 1-11 класів із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

проживають в важких матеріально-побутових умовах і не отримують допомогу 
відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

• з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
• з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та 

інклюзивних класах; 
• дітей-інвалідів; 
• з числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками 

бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення 
антитерористичної операції; 
• з числа дітей працівників МВС та військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків; 
• з числа дітей, які прибули на навчання у заклади загальної середньої освіти із АР 

Крим та південно-східних областей України; 
• з числа дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу у зв’язку з втратою 

годувальника. 
 Видатки спеціального фонду для закладів загальної середньої освіти складали 

1 823 317 грн., (в.т.ч. обладнання – 1 692 846 грн., капітальні ремонти – 128 041 грн., 
реконструкція – 2430 грн.) 
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У 2019р. кошти залишку освітньої субвенції в розмірі 3 186 000 грн. сільська рада 
розподілила пропорційно між закладами освіти громади враховуючи чисельність учнів 
кожної школи. Таким чином, для навчальних закладів громади було передбачено такі 
суми: 

Нижньовербізький ліцей – 1 млн.252,4 тис.грн. (у 2019р. 379 учнів) 
Великоключівський ліцей – 1 млн.114,3 тис.грн. (336 учнів) 
Мишинська гімназія - 819,4 тис.грн. (248 учнів) 
 

Закупівля обладнання для Мишинської гімназії. 
Загалом у 2019 році для закупівлі матеріально-технічного обладнання для 

Мишинської гімназії спрямовано 659 000 грн, крім того, сума залишку 
невикористаних коштів у 2019 році становить       190 300 грн. Ці кошти будуть 
профінансовані у 2020 році для придбання обладнання відповідно до потреб 
Мишинської гімназії. 

Протягом 2019 року на замовлення дирекції Мишинської гімназії сільська рада 
придбала: 
✓ 12 комп’ютерів та 3 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням на суму 

279 785 грн. 
✓ 2 телевізори – 17 580 грн. 
✓ 3 відеопроектори – 43 197 грн. 
✓ 1 інтерактивна дошка – 19 985 грн. 
✓ 3 кольорові принтери – 18 597 грн. 
✓ Шкільні меблі – 93 950 грн. 
✓ Комплектуючі до комп’ютерів – 6 006 грн. 
✓ Посуд для кухні – 30 000 грн. 
✓ Дидактичний матеріал (карти, таблиці, ілюстрації) та спеціалізоване обладнання 

для кабінетів хімії, фізики, географії, біології, математики, історія, трудове навчання – 

103 051 грн. 
✓ Звукове обладнання – 5 860 грн. 
✓ Обладнання для занять спортом – 8 600 грн. 

Крім того, для співфінансування придбання шкільного обладнання у рамках 
програми Нової української школи, сільська рада виділила 18 400 грн. Департамент 
освіти облдержадміністрації придбав: 
✓ Шкільні парти – 42 540 грн. 
✓ Шкільні меблі – 52 753 грн. 
✓ Інтерактивний комплекс 84 300 грн. 

Поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів здійснювалося за 
кошти сільського бюджету та субвенцій з Державного бюджету (освітня субвенція, 
субвенція для потреб «Нової української школи» та субвенція на інклюзивну освіту. 

 



  

Закупівля обладнання для Великоключівського ліцею. 
Загалом у 2019 році для закупівлі матеріально-технічного обладнання для 

Великоключівського ліцею спрямовано 937 200 грн., крім того, сума залишку 
невикористаних коштів у 2019 році становить 205 300 грн. Ці кошти будуть 
профінансовані у 2020 році для придбання обладнання відповідно до потреб 
Великоключівського ліцею. 

Протягом 2019 року на замовлення дирекції Великоключівського ліцею сільська 
рада придбала: 
✓ 19 комп’ютерів та 3 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням на суму 

411 603,72грн. 
✓ 5 телевізорів – 44 245 грн. 
✓ 3 відеопроектори – 43 197 грн. 
✓ 2 інтерактивні дошки - 39 790 грн. 
✓ 4 кольорові принтери – 24 796 грн. 
✓ Шкільні меблі – 92 233,34 грн. 
✓ Комплектуючі до комп’ютерів – 9 604,2 грн. 
✓ холодильник – 9 899 грн. 
✓ генератор 3-х фазний, потужністю 8 кВт – 58 000 грн. 
✓ посуд для кухні – 25 000 грн. 
✓ Дидактичний матеріал (карти, таблиці, ілюстрації) та спеціалізоване обладнання 

для кабінетів хімії, історії, фізики, географії, біології, математики, «Захист 
Вітчизни» – 143 583 грн. 

✓ Спортивне обладнання – 30 000 грн. 
Поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів здійснювалося за 

кошти сільського бюджету та субвенцій з Державного бюджету (освітня субвенція, 
субвенція для потреб «Нової української школи» та субвенція на інклюзивну освіту. 



  

Закупівлі обладнання та виконані роботи для Нижньовербізького ліцею. 
Капітальний ремонт Нижньовербізького ліцею. 
У 2019р. було розпочато капітальний ремонт Нижньовербізького ліцею, та 

виконано робіт на суму 3,3 млн.грн., для завершення робіту 2020р. необхідно  2,3 

млн.грн.  
 У 2019р. для реалізації проекту «Капітальний ремонт Нижньовербізького ліцею 
вул. Українська, 113а, в с.Нижній Вербіж, Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади (впровадження заходів із енергозбереження)» профінансовано: 
300 000 грн. сільського бюджету Нижньовербізької ОТГ, та 3 млн.грн. із державного 
бюджету. За вказані кошти сільська рада виготовила проектно-кошторисну 
документацію, оплатила її експертизу, залишок коштів було передано Управлінню 
капітального будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації, яке проводило 
тендер та укладало договір із підрядною організацією на проведення будівельних 
робіт. Частину яких було виконано у 2019р., завершити роботи заплановано у 2020р. 
Для чого сільська рада планує виділити кошти додатково. 

 

 

Спортивний майданчик з штучним покриттям для Нижньовербізького 
ліцею. 

У 2019р. Нижньовербізька сільська рада, пройшовши конкурс серед громад 
області, отримала кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 
(Постанова КМУ від 05 липня 2019р. №571). 



Таким чином, було виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено 
її експертизу, проведено тендер на визначення підрядної організації, для проведення 
будівельних робіт. 

За результатами проведення тендеру на облаштування спортивного майданчика 
загальна кошторисна вартість будівництва майданчика склала 2 млн.грн. (в тому числі 
вартість будівельних робіт, проектно-кошторисної документації та послуг технічного 
нагляду). 

З цією метою у 2019р. за кошти державного бюджету профінансовані роботи на  
суму             929 152 грн. по облаштуванню спортивного майданчика з штучним 
покриттям за вказані кошти виконано частину будівельних робіт, оплачено проектно-

кошторисну документацію та послуг технічного нагляду). 
Проект майбутнього майданчика передбачає можливість проведення занять 

з баскетболу, волейболу, мініфутболу та великого тенісу. Покриття на полі планується 
встановити з поліуретанової крихти. 

Роботи планується завершити у 2020р. Для чого у бюджеті на 2020р. закладено           
1 073 600 грн. Роботи підрядна організація планує розпочати після встановлення 
середньодобової температури на рівні +10 С. 

 

 
 

Загалом у 2019 році для закупівлі матеріально-технічного обладнання для 
Нижньовербізького ліцею спрямовано 860 000 грн., крім того, сума залишку 
невикористаних коштів у 2019 році становить 435 600 грн. Ці кошти будуть 
профінансовані у 2020 році для придбання обладнання відповідно до потреб 
Нижньовербізького ліцею. 

Протягом 2019 року на замовлення дирекції Нижньовербізького ліцею сільська 
рада придбала: 
✓ 18 комп’ютерів та 5 ноутбуків з ліцензійним програмним забезпеченням на суму 
431 424,92 грн. 
✓ 3 відеопроектори – 43 197 грн. 
✓ 2 інтерактивні дошки - 39 790 грн. 
✓ 4 кольорові принтери – 24 796 грн. 
✓ Шкільні меблі – 179 816,66 грн. 
✓ Комплектуючі до комп’ютерів – 9 604,2 грн. 
✓ Посуд для кухні – 16 343 ,15 грн. 
✓ 2 холодильники – 11 200 грн. 
✓ Дидактичний матеріал (карти, таблиці, ілюстрації) та спеціалізоване обладнання 
для кабінетів хімії, історії, географії, трудового навчання, «Захист Вітчизни» – 80 619 

грн. 
✓ Звукове обладнання – 8 210 грн. 



✓ Обладнання для занять спортом – 15 000 грн. 

 

 
 

Дошкільна освіта 

Для забезпечення діяльності дитячих садочків у 2019 р. із загального фонду 
сільського бюджету профінансовано 4 214 280 грн., в.т.ч. заробітна плата  - 2 780 050 

грн., нарахування на заробітну плату - 659 864, оплата продуктів харчування  для дітей 
- 297 917 грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 306 516 грн. У 2019 році 
дошкільні заклади відвідувало 212 дітей. Річні видатки з сільського бюджету у 
розрахунку на одну дитину склали 19 879 грн. 

Закуплена сільською радою та встановлена працівниками садка, огорожа для 
дитячого майданчика на території Нижньовербізького ЗДО "Веселка", вартістю 34 

998.42 грн. 
 



 

Спеціальна освіта школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 

Видатки загального фонду сільського бюджету на Нижньовербізьку дитячу 
школу мистецтв у 2019 р. склали 1 317 255 грн. (в.т.ч. заробітна плата – 993 139 грн., 
нарахування на заробітну плату 223 910 грн., оплата енергоносіїв  комунальних послуг 
– 62 553 грн. оплата послуг, матеріалів, обладнання, відряджень – 37 654 грн.).  
Видатки із загального фонду сільського бюджету на одного учня школи мистецтв у 
2019 р. складали 15 497 грн.  

Крім того, рішенням сесії сільської ради, встановлено граничний чисельність 
учнів контингенту (85 дітей), дозволено директору школи проводити додатковий 
набір учнів на засадах самоокупності, а також звільнено від плати за навчання: 

- дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей позбавлених батьківського піклування; 
- обдарованих дітей (переможців Всеукраїнських, обласних конкурсів виконавської 

майстерності та художніх виставок); 
- дітей, що зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи; 

- дітей, батьки яких є учасниками АТО. 
 Видатки по спеціальному фонду (батьківська плата) на школу мистецтв 

становили – 296 770 грн. (в.т.ч. заробітна плата – 199 803 грн., нарахування на 
заробітну плату – 43 772 грн., обладнання та інвентар – 53 195 грн.) 

Для Нижньовербізької дитячої школи мистецтв придбано звукове обладнання 
на суму          20 195,00 грн. (активна акустична колонка BIGRC, радіосистема AKG, 
стійка під мікрофон, мікшерний пульт XENYX QX 602), баян вартістю 6 000,00 грн., 
акордеон – 9 000 грн, а також двері ПВХ – 18 000 грн. 

 

    

Медицина 



У 2019 році для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Нижньовербізької ОТГ» придбано 2  комплекти телемедичного обладнання. 

Загальна вартість закупівлі складає 216 тис.грн. З державного бюджету на 
розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості спрямовано 198 тисяч, а з 
сільського бюджету громади 18 тисяч гривень. По одному комплекту передано в 
амбулаторії с. Нижній Вербіж та с. Великий Ключів. 

Комплект включає в себе: 
електрокардіограф - призначений для проведення електрокардіографічних 

обстежень з метою дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної 
системи та відправлення ЕКГ на віддалений персональний комп’ютер (ПК) з 
використанням мобільного Інтернету; 

стетоскоп - призначений для аускультації звуків, що виходять від серця, судин, 
легенів, бронхів, кишечника та інших органів та відправлення результатів тесту на 
віддалений ПК з використанням мобільного Інтернету; 

цифровий отоскоп - призначений для дослідження вушної раковини лікарем; 
цифровий дерматоскоп- призначений для дослідження шкіри лікарем; 
оглядову камеру; 
монітор життєво-важливих показників - призначеним для неінвазивного 

вимірювання артеріального тиску, температури, ступеня насичення (сатурації) 
киснем гемоглобіну артеріальної крові та частоти пульсу пацієнта; 

планшет Lenovo та сумка. 
Додаткова інформація: телемедицина - комплекс дій, технологій та заходів, що 

застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів 
дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями. 

Оскільки такі прилади дозволяють здійснювати передачу цифрової інформацію, 
то вони будуть використовуватися для створення єдиного медичного простору з базою 
даних про стан здоров’я пацієнта. 

  

 
 

За кошти сільського бюджету ОТГ придбано медичного обладнання на суму 128 

тис.грн., в тому числі:  
1) для амбулаторії с.Нижній Вербіж на суму 60,4 тис.грн., а саме: 

-  аналізатор сечі - 32,8 тис. грн.; 
-  вага медичнаТВ1-200 з ростоміром - 7,4 тис. грн.; 
-  холестерометр-глюкометр - 6,2 тис. грн.; 



-  пульсоксиметр -7,2 тис. грн.; 
-  портативний спiрометр Bee-Spiro – 6,8 тис. грн. 

2) для амбулаторії с.Великий Ключів на суму 67,6 тис.грн., а саме: 
-  аналізатор сечі - 32,8 тис. грн.; 
-  холодильник - 7,2 тис. грн.; 
-  вага медичнаТВ1-200 з ростоміром -7,4 тис. грн.; 
-  холестерометр-глюкометр - 6,2 тис. грн.; 
-  пульсоксиметр - 7,2 тис. грн.; 
-  портативний спiрометр Bee-Spiro – 6,8 тис. грн. 

 

 
 

Сільська рада, за рахунок коштів на розвиток медицини у сільській місцевості 
(державний бюджет), придбала для амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
с.Нижній Вербіж, автомобіль підвищеної прохідності Renault Duster 4x4., рік випуску 
– 2019, вартість – 499.5 тис.грн. 

 

 
 

Виділено з сільського бюджету кошти в сумі 77,8 тис.грн. на для капітального 
ремонту сходів та пандусу Нижньовербізької амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини. 

 



 
 

Культура 

Видатки загального фонду сільського бюджету на функціонування будинків 
культури, бібліотек, народних колективів громади склали – 1 031 786 грн. (в.т.ч. 
заробітна плата – 714 065 грн., нарахування на заробітну плату 192 049 грн., оплата 
комунальних послуг – 51 458 грн. оплата послуг, матеріалів, обладнання, відряджень – 

74 214 грн.) 
Видатки спеціального фонду сільського бюджету на забезпечення діяльності 

закладів культури склали 7700 грн. 

 
 

 

 

 

Забезпечено виготовлення першої частини проектної документації для 
проведення реставрації пам’ятки архітектури – церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в с.Нижній Вербіж, відповідно до вимог ЮНЕСКО. Вартість першої 
частини проектної документації - 150 000 грн. З цією метою сільська рада виділила 
50 000 грн. з сільського бюджету, також 100 000 грн. виділила обласна рада. Оскільки 
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2018 рік 2019 рік



церква Різдва Пресвятої Богородиці с.Нижній Вербіж відноситься до списку світової 
спадщини ЮНЕСКО, необхідною умовою є відновлення її автентичного вигляду та 
проведення реставрації. на виготовлення першої частини проектної документації для 
проведення реставрації. Вартість другої частини проектної документації має складати 
близько 250 000 грн., а  загальна вартість проектної документації складатиме близько 
400 000 грн. Для отримання необхідних коштів сільська рада підготувала проектну 
заявку та подала її на конкурс проектів Асоціації  органів місцевого самоврядування 
“Єврорегіон Карпати – Україна” в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих 
карпатських громад. 

 

 

Виготовлено першу частину 
проектно-кошторисної документації 

на реставрацію церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці в с.Нижній 

Вербіж, включеної до списку світової 
спадщини ЮНЕСКО 

 

Соціальний захист. 
За 2019 р. надано соціальних допомог жителям громади на суму 167 555 грн. 
 Проводився догляд за одинокими жителями громади похилого віку, який 

здійснюють робітники соціального центру громади. Для забезпечення його діяльності 
профінансовано з сільського бюджету видатки на суму 402 682 грн. (в.т.ч. заробітна 
плата, нарахування на заробітну плату, оплачено послуги та матеріали). 

На суму 56 420 грн. оплачено заходи з оздоровлення та відпочинку дітей. 
На суму 27 485 грн. відшкодовано житлово-комунальні послуги для пільгових 

категорій громадян. 

 

Співпраця з Програмою ДОБРЕ 

Налагоджено збір та вивіз сміття у громаді. Встановлено 11 майданчиків для 
роздільного збору сміття. Загальна вартість яких складає 228 795 грн. Також 
придбано 37 металевих контейнерів (об’єм 1,1 м.куб) на суму 329 700 грн. По три 
майданчики встановлено у с.Н.Вербіж, В.Ключів та Мишин, та два майданчики у 
с.В.Вербіж (біля шкіл, адмінбудинків старост, амбулаторій та кладовищ). Вказані 
майданчики будуть використовуватися для запровадження сортування сміття у 
бюджетних установах громади, а також для відходів з кладовищ. Збір відсортованого 
сміття проводить комунальне підприємство Нижньовербізької сільської ради 
"Благоустрій ОТГ".  

Крім того, у 2019р. сільська рада також провела закупівлю 467 пластикових 
сміттєвих баків для населення (об’єм 120 л) на суму 321 541,77 грн. Загальні 
видатки сільської ради на боротьбу зі сміттям у 2019р. складають 880 036,77 грн. 

Отримано новий сміттєвоз, - цей проект реалізований в рамках співпраці 
громади з програмою DOBRE - компонент "покращення місцевих послуг". Внесок 
Програми DOBRE - сміттєвоз, який громада отримала в квітні 2019р. Внесок громади - 
облаштування майданчиків для сортування ТПВ та закупівля баків для сортування та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/37-%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/37-%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


індивідуальні контейнери для домогосподарств. Реалізація проекту стала можлива 
завдяки співпраці сільської ради з Агенство США з міжнародного розвитку USAID. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Це перша партія закуплених контейнерів, у рамках реалізації комплексного Плану 
покращення послуги поводження з відходами у Нижньовербізькій громаді разом з 
Програмою DOBRE. У 2020р. сільська рада знову провела тендер на закупівлю 
контейнерів і вже очікує на отримання 454 контейнерів на суму 255,0 тис.грн. 

Контейнери розподілені по селах громади пропорційно до кількості офіційно 
зареєстрованих жителів. 

 

 

Проведено Фестиваль «Гуцульське весілля» у  с.Мишин 

Сільська рада, спільно з Програмою ДОБРЕ та Міністерством культури України 
реалізувала проект «Гуцульське весілля»  у с.Мишин. 

Так, зокрема Програма ДОБРЕ придбала концертну сцену для громади, звукове та 
світлове обладнання (передані на зберігання старості с.Мишин) а також 6 глядацьких 
трибун (кожна на 18 посадочних місць). Вказані трибуни передані старості с.Мишин 
Д.Гросу, їх передбачено встановити на сільському стадіоні у с.Мишин після 
завершення карантину. Загалом Програма ДОБРЕ по даному проекту придбала для 
громади інвентар на суму 561 997 грн. 

 Сільська рада зі своєї сторони облаштувала роздягалку на сільському стадіоні у 
с.Мишин,  вартість робіт становить - 418 125 грн. (в.т.ч. вартість проектно-

кошторисної документації, її експертизи та послуг технічного нагляду), оплатила 
роботи з підведення електроенергії до роздягалки – на суму 85 000 грн., та придбала 
матеріали для облаштування громадського туалету на сільському стадіоні у с.Мишин 
на суму 20 500 грн.   Загалом по даному проекту сільська рада оплатила  робіт на суму 
523 625 грн.  

  

  



 
 

 

 

Здійснено перехід на новий офіційний сайт. З 15.07.2019 р., відповідно до 
розпорядження сільського голови, офіційним сайтом сільської ради вважається веб-сайт 
за адресою https://nvotg.gov.ua/ 

Перехід на новий сайт на платформі DOSVIT став можливим завдяки співпраці 
із SocialBoost за підтримки Програми DOBRE. 

 
Крім того у 2020р. заплановано реалізувати ще декілька проектів спільно з 

програмою ДОБРЕ, а саме: 
- покращити якість освіти у громаді, зокрема заплановано облаштувати 

бруківкою шкільні подвір’я Великоключівського ліцею та Мишинської гімназії. 
- облаштувати ринок для місцевих продавців сільськогосподарської 

продукції, а саме встановити торгівельний павільйон біля дороги Р-24 Кам’янець-

Подільський –Татарів у с.Мишин 

- виготовити новий Генеральний план с.Нижній Вербіж.  
 

https://nvotg.gov.ua/?fbclid=IwAR0KDCBclk_cNuPmx5_wB0-obqNMy9u_AoEhxa59gDJjoWLTdmUpY5Tzxxs
https://www.facebook.com/socialboost.org/?__tn__=K-R&eid=ARDQEx8kR6bWOZ-HkWdllAGKnM3zlQRJ81zOdD-B2RmFdWouK1VN46Ptl8CzpK6FPtsHBrVO4hQWr5NL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAh51QlGaCnl8d-HN8K9A-JPeuYY4KVmCdnSxIPfftZDrHKuVnD9dlJBMD1aOqxdMEJf5oeTmDA6dWry9_Ak4B6CBoeLJCtDrkJT6tc-WJEPnB-W0X2pH7xv6sLpaJ7Tk4YT9jwb8KqjrYRZomkXl6FRCNPmFh2SLmO4-PxAbCIA01l3sBf6-YnvE8CJmXMkVCmApFxUWV8xnUwiYIwKgVF6i-KMbQBJo339wWWyqUfy0PDgKoFBYizkJ0qicXo9HUPLT9dOEOAnP3OSikqYv5iOA0mpjVJbSzvIKbXSUmPpPlqnHml9_F-szZdsAvWRxoP5GlPzQJ7ZMh1oyg8SAY
https://www.facebook.com/decentralizationisdobre/?__tn__=K-R&eid=ARAAJuH_DlNEaryGCFZdJWGEXPVbARHNW1wGAhcs2-Rgf5z45kgDV27vLuofMtxuvt1jr5P-9DN95kNY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAh51QlGaCnl8d-HN8K9A-JPeuYY4KVmCdnSxIPfftZDrHKuVnD9dlJBMD1aOqxdMEJf5oeTmDA6dWry9_Ak4B6CBoeLJCtDrkJT6tc-WJEPnB-W0X2pH7xv6sLpaJ7Tk4YT9jwb8KqjrYRZomkXl6FRCNPmFh2SLmO4-PxAbCIA01l3sBf6-YnvE8CJmXMkVCmApFxUWV8xnUwiYIwKgVF6i-KMbQBJo339wWWyqUfy0PDgKoFBYizkJ0qicXo9HUPLT9dOEOAnP3OSikqYv5iOA0mpjVJbSzvIKbXSUmPpPlqnHml9_F-szZdsAvWRxoP5GlPzQJ7ZMh1oyg8SAY


Спорт.  
Оплачено послуги автоперевезення футбольної команди с.Мишин для участі у 

районному турнірі з футболу, а також оплачено членські внески футбольної команди 
на суму 25 400 грн.  

Придбано 15 комплектів футбольної форми для футбольної команди 

с. Мишин, на загальну суму 12 195 грн.  

 

Дорожнє господарство. 
Для поточного ремонту та утримання сільських доріг профінансовано 922 315 

грн. Вказані кошти передбачено по 35 000 грн. на 26 депутатських округів на 
проведення поточних ремонтів доріг. Сільська рада проводила ремонт сільських доріг 
за пропозиціями та погодженням з депутатами.  

Благоустрій 

Для забезпечення благоустрою населених пунктів громади профінансовано 
1 801 343 грн. в.т.ч. із загального фонду – 1 105 424 грн. (зокрема - оплата 
електроенергії вуличного освітлення –      276 128 грн., пластикові контейнери для 
сміття, підведення електроенергії до роздягалки у с.Мишин, лампочки, електротовари, 

господарські товари, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та ін.), з спеціального фонду – 

695 919 грн. (в.т.ч. оплата облаштування роздягалки на стадіоні у с.Мишин, 
облаштування 11 сміттєсортувальних майданчиків, оплата металевих контейнерів для 
сміття, капітальний ремонт вуличного освітлення). 

Сільська рада провела ремонт лінії вуличного освітлення у с.Нижній Вербіж. 
Оплачено заміну старих вуличних світильників на нові світильники LED, які 
забезпечать більш яскраве освітлення, а також вони дадуть змогу на 30% зменшити 
споживання електроенергії. Загальна вартість робіт складає 35 524 грн. Заміну 
здійснено на частині вулиці Довбуша (від опори 2679 до опори 2636 (від Якимишин 
Миколи до Туліки Марії), на вулицях Ласійчука та Молодіжній., Також проведено 
капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Українській у с.Нижній Вербіж на 
суму 28 162 грн. 

Продовжувалось встановлення дорожніх дзеркал на сільських вулицях для 
покращення безпеки учасників дорожнього руху. У 2019р. придбано ще 3 дзеркала на 
суму 9 594 грн. для с.Мишин 



 

Придбано та встановлено дві металеві конструкції автозупинок в с.Мишин та в 
с.Великий Ключів. 

  

 

Інвестиції 
Укладено договір оренди землі у с.Мишин з підприємством Сонячна 

альтернатива. Вказане підприємство розмістило на орендованій земельній ділянці 
площею 5 га. сонячні батареї, а сільська рада щорічно отримує орендну плату в сумі 
100 тис.грн. у сільський бюджет громади. 

 

Оплачено послуги грошової оцінки земель села Нижній Вербіж – на суму 113 257 

грн. 
 



Укладено договори оренди з компанією ПАТ «Київстар» та встановлено 
підсилювачі мобільного зв'язку на даху будівлі сільської ради у с.Нижній Вербіж та 
адмінбудівлі у с.Великий Ключів. Завдяки чому суттєво покращилась якість 
мобільного зв’язку у наслених пунктах громади, а сільський бюджет отримає 
додаткові надходження. Все обладнання сертифіковане та відповідає вимогам безпеки 

 

 

Протягом 2019 року, видано 187 актів державної реєстрації цивільного стану: 

- народження -  50 дітей; 
- смерть - 118 осіб; 
- сформовано 20 актових записів про шлюб. 
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