Пропозиції до бюджету — 2020
№ з/п

П.І.П.

Населений пункт

Зміст пропозиції

Врахування
пропозиції

Коментар

1.

Угринчук Анна Семенівна

Верхній Вербіж

Реконстуркція клубу.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом не передбачено кошти на
реконструкцію клубу. Даний об'єкт може бути виконаний за рахунок
інфраструктурної субвенції.

2.

Кац Марія Михайлівна

Верхній Вербіж

Забезечити соціальні послуги для
населення:перукарня, дрібні ремонтні
роботи.

Ні

Дана пропозиція не відноситься до питань бюджету ОТГ

3.

Зварчук Ганна Василівна

Верхній Вербіж

Забезпечеити добробут населення.

Ні

Дана пропозиція не відноситься до конкретного питань бюджету ОТГ

4.

Миронюк А.П.

Верхній Вербіж

5.

Прокопів Ірина Іванівна

Верхній Вербіж

Зробити дорогу на вулицю Франка та вул.
Польвоа.
Облаштування вбиральні в приміщенні
клубу.Ремонт сільської бібліотеки.

6.

Андрушко Наталія Іванівна

Верхній Вербіж

1) Облашутвання автобусної зупиник по
вулиці Лесі Українки. 2) Капітальний ремонт
приміщення старостинського округу. 3)
Ремонт приміщення сільского клубу.

7.

Феняк Мирослава Василівна

Верхній Вербіж

1) Переобладнання бібліотеки. 2) Ремонт
доріг.

Марковський Роман Васильович

Верхній Вербіж

1) Ремонт дороги. 2) Дитячий майданчик.3)
Відпочиноква зона. 4) Читка придорожніх
канав. 5) Відновлення мототреку.

Стельмащук Тетяна Леонідівна

1) Осучаснення бібліотеки. Зробити опалення
в клубі, облаштування вбиральні. 2)
Нижній Вербіж
Створити інтерактивні гуртки для дітей та
молоді.

8.

Частково
Частково

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.
В бюджеті передбачені кошти на придбання товарів для проведення
поточного ремонту бібліотеки.

Ні

1) Дане питання може бути враховано при внесенні змін до сільського
бюджету впродовж 2020 року. 2) У 2019р. частково був вже проведений
ремонт приміщення старостинського округу в сумі 50000,00 грн. 3) У
зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом не передбачено кошти на
ремонт приміщення сільського клубу. Даний об'єкт може бути
виконаний за рахунок інфраструктурної субвенції.

Частково

1) У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом не передбачено кошти
на переобладнання бібліотеки. 2) На проведення поточного дрібного
ремонту доріг в бюджеті передбачено 390000,00 грн.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2), 3),5) На дані пропозиції кошти в
сільському бюджеті не передбачені в зв'язку з обмеженим фінансовим
ресурсом. 4) На організацію благоустрою населених пунктів ОТГ в
бюджеті передбачено 30000,00 грн.

Ні

1) У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом пропозиція не
врахована. 2) Створення інтерактивних гуртків для дітей та молоді
потребує введення додаткової штатної посади.

9.

Мельнчиук Ірина Юріївна

Нижній Вербіж

Перекрити школу.

Частково

В 2019 р. розпочато роботи по перекриттю даху школи, залучено кошти
ДФРР 3000000,00 грн. За рахунок внесення змін до сільського бюджету
у 2020 р. будуть виділені кошти на продовження робіт даного об'єкту.

10.

Ющак Олександра Миколаївна

Нижній Вербіж

Відновлення лінгофонного кабінету в ліцеї.

Ні

Дане питання не враховане у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом
і може розглядатися за рахунок розподілу залишку освітньої субвенції.

11.

12.

Лудчак Іван Миколайович

Оксана Юріївна Якимишин

Нижній Вербіж

Нижній Вербіж

1) Передбачити виділення коштів для
збереження Церкви Пресвятої богородиціпамятка Юнеско. 2) Ремонт пішоходного
переходу на р. Сопівка. 3) Ремонт вул.
Січових Стрільців.

1) Дорогу Нижній Вербіж до села Спас. 2)
Зробити берегоукріплення. 3) Вказівники
вулиць.

Частково

1) Виділено кошти на завершення оформлення документації в сумі
35000,00 грн. 2) Для початку проведення робіт необхідні кошти для
оформлення документації, у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом
дана пропозиція не врахована. 3) На проведення поточного дрібного
ремонту доріг в бюджеті передбачено 390000,00 грн.

Частково

1) Дана дорога є місцевою дорогою обласного значення, відповідно
сільська рада ОТГ не може проводити ремонтні дороги. Керівництво
громади подало пропозицію в ОДА щодо включення ремонту дороги
Нижній Вербіж-Цуцулин за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету 2) Для проведення робіт по берегоукріпленню необхідна
проектно-кошторисна документація, у зв'язку з обмеженим фінансовим
ресурсом пропозиція не врахована. 4) В бюджеті передбачено 30000,00
грн. на виготовлення вказівників вулиць у 4 населених пунктах ОТГ.

Ні

1) Дана пропозиція може бути врахована при внесенні змін до
сільського бюджету. 2) Школи с. Нижній Вербіж та с. Мишин
знаходяться вздовж дороги державного значення, відповідно питання з
облаштування пішохідних переходів відноситься до Коломийської
ДЕД, яка здійснює обслуговування зазначеної дороги. 3) Дана дорога є
місцевою дорогою обласного значення, відповідно сільська рада ОТГ
не може проводити ремонтні дороги. Керівництво громади подало
пропозицію в ОДА щодо включення ремонту дороги Нижній ВербіжЦуцулин за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 4) Для
початку проведення робіт необхідні кошти для оформлення
документації, у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом дана
пропозиція не врахована.

13.

Ласійчук Ольга Павлівна

Нижній Вербіж

1) Облаштувати зону відпочинку в місцевому
парку. 2) Облашувати пішохідні переходи в
районі шкіл. 3) Ремонт дороги Нижній
вербіж - Спас. 4) Пішохідний перехід на р .
Сопівка.

14.

Лучак Іван Дмитрович

Нижній Вербіж

Виділити кошти на встановлення лавочок в
відпочинкових зонах.

Ні.

15.

Олексюк Марія Іванівна

Нижній Вербіж

1) Центральна каналізація. 2) Почистити
русла річок.Укріпити берег річки Сопівка.

Ні.

16.

Свірнюк О.М.

Нижній Вербіж

Відеоспостереження в бюджетних установах.
Зону відпочинку у місцевому парку.

Ні

17.

Волчак Галина Йосипівна

Нижній Вербіж

18.

Кавацюк Галина Василівна

Нижній Вербіж

19.

Назарук Оксана

Нижній Вербіж

Встановити відпочинкову зону з дитячим
майданчиком.
Встановити відпочинкову зону з дитячим
майданчиком.
Вуличне освітлення по вул. Шевченка

Ні
Ні
Ні

Дана пропозиція може бути врахована при внесенні змін до сільського
бюджету.
1) Пропозиція не врахована, оскільки потребує значну суму коштів для
реалізації. 2) Для проведення робіт по берегоукріпленню необхідна
проектно-кошторисна документація, у зв'язку з обмеженим фінансовим
ресурсом пропозиція не врахована.
Пропозиції можуть бути враховані при внесенні змін до сільського
бюджету у 2020 році.
Дитячий майданчик встановлений біля ліцею с. Нижній Вербіж у 2019
р.
Дитячий майданчик встановлений біля ліцею с. Нижній Вербіж у 2019
р.
У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти на вуличне
освітлення по вул. Шевченка не передбачені.

21.

Анонімно

Нижній Вербіж

Створити відпочинкову зону в парку.
Поставити лавочки по дорогах та вулицях.

Ні

Пропозиції можуть бути враховані при внесенні змін до сільського
бюджету у 2020 році.

22.

Анонімно

Нижній Вербіж

Забезпечити дозвілля і командотворення
працівників апарату ради. Створити
сприятливий мікроклімат у колективі.

Ні

Дана пропозиція не відноситься до питань бюджету ОТГ

23.

Урдейчук Марія Іванівна

Нижній Вербіж

1) Ремонт доріг. 2) Берегоукріплення. 3)
Відпочинкова зона у парку.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Для проведення робіт по
берегоукріпленню необхідна проектно-кошторисна документація, у
зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом пропозиція не врахована.
3)Пропозиція може бути врахована при внесенні змін до сільського
бюджету у 2020 році.

24.

Ващук Тетятна Борисівна

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Частково

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. На 2020 рік передбачено кошти 1073600,00 грн. на
мультифункціональний спортивний майданчик на території школи.

25.

Іванна Дмитрівна

Нижній Вербіж Сучасний спортзал та волейбольна площадка.

26.

Юрій Ярославович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

27.

Ковцуняк Віталій Віталійович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

28.

Свірнюк Марина Юріївна

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

29.

Мякущак Руслана Ярославівна

Нижній Вербіж

Спортзал в кожній школі ОТГ.

Ні

30.

Ковальчук Петро Петрович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

31.

Граб Марян Лукянович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

32.

Тимофіїв Іван Іванович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.
Спортзал відсутній тільки в Нижньовербізькому ліцеї.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

33.

Далавурак Назар Романович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

34.

Склярський Владислав
Юрійович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Частково

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. На 2020 рік передбачено кошти 1073600,00 грн. на
мультифункціональний спортивний майданчик на території школи.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

35.

Микитюк Богдана Тарасівна

Нижній Вербіж

Сучасний спортзал та волейбольна
площадка,басейн.

36.

Микитюк ХристинаТарасівна

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

37.

Томенко Віктор Миколайович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

38.

Матвійчук Михайло Павлович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

39.

Фатєєва Юлія Генадіївна

Нижній Вербіж

1) Відпочиноква зона в парку. 2)
Осучаснення шкільного обладнання.

Ні

1) Пропозиція може бути врахована при внесенні змін до сільського
бюджету у 2020 році. 2) Осучаснення шкільного обладнання може
розглядатися за рахунок розподілу залишку освітньої субвенції.

40.

Ганишевська Романа Дмитрівна

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

41.

Василик Аліна Романівна

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Ні

1) Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. 2) Пропозиція комп'ютерного класу може розглядатися
за рахунок розподілу залишку освітньої субвенції.

42.

Тимків Василь Петрович

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.
Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Нижній Вербіж

1) Спортзал в школі. 2) Компютерний клас.

Частково

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. На 2020 рік передбачено кошти 1073600,00 грн. на
мультифункціональний спортивний майданчик на території школи.

Так

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.

43.

Минюк Вікторія Василівна

Нижній Вербіж

Сучасний спортзал та волейбольна
площадка,басейн.

44.

Семенюк Марія Ярославівна

Нижній Вербіж

Ремонт доріг в селі.

45.

Харащук Даниїл Васильович

Нижній Вербіж

Спортзал в школі.

Ні

Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

46.

Чувага Жанна Олександрівна

Нижній Вербіж

1) Спортзал в школі. 2) Парковка біля школи,
світлофор біля школи. 3) Перекриття даху в
школі.

Частково

1) Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. 2) Встановлення парковки та світлофору біля
Нижньовербізького ліцею не відповідають вимогам державного
стандарту щодо їх встановлення. 3) В 2019 р. розпочато роботи по
перекриттю даху школи, залучено кошти ДФРР 3000000,00 грн. За
рахунок внесення змін до сільського бюджету у 2020 р. будуть виділені
кошти на продовження робіт даного об'єкту.

47.

Балінська Іванна Володимирівна

Нижній Вербіж

Ремонт доріг.

Так

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.

48.

Максимюк Дмитро Русланович

Нижній Вербіж

Ремонт доріг

Так

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.

Частково

1) Будівництво спортзалу є одним із пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. 2) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в
бюджеті передбачено 390000,00 грн. 3) В 2019 р. розпочато роботи по
перекриттю даху школи, залучено кошти ДФРР 3000000,00 грн. За
рахунок внесення змін до сільського бюджету у 2020 р. будуть виділені
кошти на продовження робіт даного об'єкту.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування.
1) У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом пропозиція з
облаштування стадіону не врахована. 2) Будівництво клубу в с. Великий
Ключів також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну
суму коштів та залучень додаткових джерел фінансування.

49.

50.

Андріяшко Вікторія
Володимирівна

Явдошняк Ярема Сергійович

Нижній Вербіж

Великий Ключів

1) Спортзал в школі. 2) Ремонт доріг. 3)
Перекриття школи.

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб.

51.

Томенко Назарій Васильович

Великий Ключів 1) Облаштувати стадіон. 2) Побудувати клуб.

Ні

52.

Галушенко Ренат Андрійович

Великий Ключів

Ремонт доріг.

Так

53.

Біланюк Назар Васильович.

Великий Ключів

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб.

Частково

54.

Ткачук Руслан Андрійович

Великий Ключів

Ремонт доріг.

Так

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.
1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування.
На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.

55.

Жупник Василь Мирославович

Великий Ключів

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб. 3)
Облашутвання кабінету хімії.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) Пропозиція
облаштування кабінету хімії може розглядатися за рахунок розподілу
залишку освітньої субвенції.

56.

Стефурак Василь Миколайович

Великий Ключів

Поремонтувати дорогу біля амбулаторіїї.

Частково

Капітальний ремонт даної дороги буде проведений за рахунок коштів
інфраструктурної субвенції.

57.

Данилишин Микола Васильович Великий Ключів

1) Спортзал. 2) Облашутвання кабінету хімії
та біології.

Ні

1) Будівництво нового спортзалу потребує значного фінансового
ресурсу. 2) Пропозиція облаштування кабінету хімії та біології може
розглядатися за рахунок розподілу залишку освітньої субвенції.

Ремонт дороги.

Так

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) Закупівля
спортінвентарю може розглядатися за рахунок розподілу залишку
освітньої субвенції.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) Облаштування
кабінету хімії та біології може розглядатися за рахунок розподілу
залишку освітньої субвенції.

58.

59.

60.

61.

62.

Федюк Василь Миколайович

Тапчак Назарій

Явдошняк Василь Васильович

Ковцуняк Іванна Василівна

Миронюк Артем
Володимирович

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб.

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб. 3)
Освітлення доріг.

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб. 3)
Спортінвентар в школу.

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб. 3)
Облашутвання кабінету хімії та біології.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Кравчук Марія Іванівна

Мочернюк Ганна Іванівна

Стефак Наталія Ігорівна

Савчук Олексій

Біланюк Руслан Васильович

Кабалюк Віталій Васильович

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб. 3)
Облашутвання кабінету хімії та біології. 4)
Закупити баки для сміття.

1) Ремонт дороги вул. Відродження. 2)
Оствілення вулиць села. 3) Новий народний
дім.

1) Ремонт дороги вул. Відродження. 2)
Оствілення вулиць села. 3) Новий народний
дім. 4) Ремонт корпусу початкової школи.

1) Ремонт доріг. 2) Освітлення вулиць села.
3) Новий народний дім.

1) Ремонт доріг. 2) Освітлення вулиць села.
3) Новий народний дім.

Ремонт доріг. Освітлення вулиць села.Новий
народний дім.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) Облаштування
кабінету хімії та біології може розглядатися за рахунок розподілу
залишку освітньої субвенції. 4) В бюджеті передбачено 350000,00 грн.
на придбання контейнерів для сміття на 4 населені пункти ОТГ.

Частково

1) Ремонт дороги вул. Відродження буде проведений за рахунок коштів
інфраструктурної субвенції. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3) Будівництво клубу в с.
Великий Ключів також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Частково

1) Ремонт дороги вул. Відродження буде проведений за рахунок коштів
інфраструктурної субвенції. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3) Будівництво клубу в с.
Великий Ключів також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування. 4) Виділено кошти на придбання будівельних матеріалів
для проведення поточного ремонту школи 58900,00 грн.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3) Будівництво клубу в с.
Великий Ключів також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3) Будівництво клубу в с.
Великий Ключів також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3) Будівництво клубу в с.
Великий Ключів також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що
потребує значну суму коштів та залучень додаткових джерел
фінансування.

69.

70.

Гуцул Костянтин

Пацьорка Анна Юрівна

Великий Ключів

Великий Ключів

Новий народний дім.

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб.

Стефурак Галина Василівна

1) Гемоглобінометр для амбулаторії. 2)
Великий Ключів Сміттєві баки для сміття. 3) Ремонт вулиць та
освітлення.

72.

Котюк Світлана Іванівна

1) Сміттєві баки для сміття. 2) Ремонт вулиць
Великий Ключів
та освітлення.

73.

Жупник Назар Андрійович

71.

74.

75.

76.

77.

Маковійчук Світлана Василівна

Феник Арсен Васильович

Корнелюк Наталія Василівна

Тученко Юлія Юріївна

Великий Ключів

1) Дороги. 2) Громадський простір для
молоді.

1) Сміттєві баки для сміття. 2) Ремонт вулиць
Великий Ключів та освітлення. 3) Проектор для соціального
центру.

Великий Ключів

Великий Ключів

Великий Ключів

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб.

1) Ремонт доріг .2) Побудувати клуб. 3)
Освітлення доріг.

1) Ремонт доріг . 2) Побудувати клуб. 3)
Освітлення доріг.

Ні

Будівництво клубу в с. Великий Ключів також є одним з пріорітетних
питань ОТГ, що потребує значну суму коштів та залучень додаткових
джерел фінансування.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування.

Частково

1) Недостатній фінансовий ресурс. 2) В бюджеті передбачено 350000,00
грн. на придбання контейнерів для сміття на 4 населені пункти ОТГ. 3)
На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. та 300600,00 грн. на оплату вуличного
освітлення.

Так

1) В бюджеті передбачено 350000,00 грн. на придбання контейнерів для
сміття на 4 населені пункти ОТГ. 2) На проведення поточного дрібного
ремонту доріг в бюджеті передбачено 390000,00 грн. та 300600,00 грн.
на оплату вуличного освітлення.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Обмежений фінансовий ресурс.

Так

1) В бюджеті передбачено 350000,00 грн. на придбання контейнерів для
сміття на 4 населені пункти ОТГ. 2) На проведення поточного дрібного
ремонту доріг в бюджеті передбачено 390000,00 грн. та 300600,00 грн.
на оплату вуличного освітлення. 3) Проектор є в наявності в Центрі
соціального розвитку та підтримки.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн.

78.

Виклюк Христина

Великий Ключів

1) Ремонт доріг. 2) Побудувати клуб. 3)
Освітлення доріг. 4) Парк в селі.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) Будівництво клубу в с. Великий Ключів
також є одним з пріорітетних питань ОТГ, що потребує значну суму
коштів та залучень додаткових джерел фінансування. 3) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн.

79.

Юрійчук Микола

Великий Ключів

Футбольне міні поле.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом не передбачено кошти на
футбольне міні поле.

80.

Грокуляк Іван Іванович

Великий Ключів

Футбольне міні поле.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом не передбачено кошти на
футбольне міні поле.

81.

Кузик Дмитро Дмитрович

Великий Ключів

Футбольне міні поле. Ремонт клубу.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом не передбачено кошти на
футбольне міні поле та ремонт клубу с. Великий Ключів.

Ні

1) Обмежений фінансовий ресурс. 2) Встановлення світлофору біля
Мишинської гімназії не відповідає вимогам державного стандарту щодо
його встановлення. 3) Придбання автобусу може розглядатись за
рахунок розподілу залишку освітньої субвенції.

Частково

1) В бюджеті передбачені видатки на оплату вуличного освітлення
300600,00 грн. 2) Встановлення світлофору біля Мишинської гімназії
не відповідає вимогам державного стандарту щодо його встановлення.

Частково

1) Встановлення світлофору біля Мишинської гімназії не відповідає
вимогам державного стандарту щодо його встановлення. 2) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3)
На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 4) Дана пропозиція не відноситься до
питань бюджету ОТГ. Ведуться переговори з операторами мобільного
зв'язку щодо встановлення вишок. 5) Виділено 81900,00 грн., в т. ч.
53000,00 грн. на будівельні матеріали та комплектуючі.

Частково

1) Встановлення світлофору біля Мишинської гімназії не відповідає
вимогам державного стандарту щодо його встановлення. 2) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3)
На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 4) Дана пропозиція не відноситься до
питань бюджету ОТГ. Ведуться переговори з операторами мобільного
зв'язку щодо встановлення вишок. 5) Виділено 81900,00 грн., в т. ч.
53000,00 грн. на будівельні матеріали та комплектуючі.

82.

Мельничук Надыя Петрівна

Мишин

1) Модернізація бібліотеки. 2) Світлофор
біля Мишинської гімназії. 3) Автобус для
Мишинської гімназії.

83.

Гуцуляк Світлана Василівна

Мишин

1) Освітлення вулиць. 2) Світлофор біля
школи.

84.

85.

Маковяк Г.С.

Кавацюк Марія Петрівна

Мишин

Мишин

1) Світлофор біля школи. 2) Освітлення
вулиць. 3) Покращення якості місцевих доріг.
4) Вжити заходів для покращення мобільного
звязку. 5) Покращення матеріального стану
гімназії.

1) Світлофор біля школи. 2) Освітлення
вулиць. 3) Покращення якості місцевих доріг.
4) Вжити заходів для покращення мобільного
звязку. 5) Покращення матеріального стану
гімназії.

86.

Андрусяк Світлана Михайлівна

Мишин

1) Світлофор біля школи. 2) Освітлення
вулиць. 3) Покращення якості місцевих доріг.
4) Вжити заходів для покращення мобільного
звязку.

Частково

1) Встановлення світлофору біля Мишинської гімназії не відповідає
вимогам державного стандарту щодо його встановлення. 2) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3)
На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 4) Дана пропозиція не відноситься до
питань бюджету ОТГ. Ведуться переговори з операторами мобільного
зв'язку щодо встановлення вишок.

Частково

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3) Дана пропозиція буде
вирішена при внесенні змін до сільського бюджету у 2020 році.

87.

Атаманюк Микола Олексійович

Мишин

1) Ремонт дороги. 2) Вуличне освітлення. 3)
Міст через річку.

88.

Андрусяк Галина Миколаївна

Мишин

1) Зробити троутари. 2) Покращити зв'язок
мобільний.

Ні

1) Обмежений фінансовий ресурс. 2) Дана пропозиція не відноситься до
питань бюджету ОТГ. Ведуться переговори з операторами мобільного
зв'язку щодо встановлення вишок.

89.

Усата Наталія Василівна

Мишин

Ревіталізація території села Мишин.
Розвиток зеленого туризму.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти не передбачені.

90.

Кавацюк Галина Михайлівна

Мишин

1)Ремонт доріг. 2)Освітлення вулиць.

Так

1) На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн. 2) В бюджеті передбачені видатки на
оплату вуличного освітлення 300600,00 грн.

91.

Косович Марія Лукянівна

Мишин

Зняття охоронних зон колгоспу с. Мишин.
Внесення змін в генеральний план.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти не передбачені.

92.

Кавацюк Галина Василівна

Мишин

Підвісні кладик через річку
Лючку.Освітлення на сонячній енергії біля
кладок.

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти не передбачені.

93.

Гуцуленко Іван Степанович

Мишин

Відеоспотереження в с. Мишин

Ні

Нижньовербізькою сільською радою ОТГ не прийнята програма
безпеки дорожнього руху, тому неможливо виділити кошти.

94.

Амонюк Марія Миколаївна

Мишин

Облаштування огорожі навколо нового
кладовища

Ні

У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти не передбачені.

95.

Миронюк Наталія Миколаївна

Мишин

Упорядкування території прилеглої до
дитячого садочку Струмочок.

Частково

Кошти виділені

96.

Попадюк Уляна Михайлівна

Мишин

Берегоукріплення на річці в селі Мишин.

Ні

Для проведення робіт по берегоукріпленню необхідна проектнокошторисна документація, у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом
пропозиція не врахована.

97.

Остащук Тарас Юрійвоич

Мишин

Кошти на поточний ремонт доріг.

Так

На проведення поточного дрібного ремонту доріг в бюджеті
передбачено 390000,00 грн.

98.

99

Обушак Василь

Тріщук Наталія Лукянівна

Так

1) Дана пропозиція не відноситься до питань бюджету ОТГ. 2) В
бюджеті передбачені видатки на оплату вуличного освітлення
300600,00 грн.

Мишин

1) Світлофор біля гімназії. 2)Вуличне
освітлення вул. С. Стрільців. 3)
Облаштування автобусних зупинок.

Ні

1) Встановлення світлофору біля Мишинської гімназії не відповідає
вимогам державного стандарту щодо його встановлення. 2) В бюджеті
передбачені видатки на оплату вуличного освітлення 300600,00 грн. 3)
У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти не передбачені.

1. Так.
2. Ні.

1. Передбачено у сільському бюджеті ОТГ 100000 гривень. 2. Не
передбачено придбання БФП, оскільки у 2020 році має надійти
компютерна техніка від організації ЮЛІД для відділеного робочого
місця ЦНАПу.

Мишин

1) Перейменувати вулицю Колгоспну. 2)
Вуличне освітлення.

100.

Угринчук Михайло Юрійович

Великий Ключів

1.Заміна газових котлів в адмінбудівлі
старостинського округу. 2. Придбання БФП.

101.

Угринчук Валентина
Миколаївна

Великий Ключів

1. Заміна вікон в адмінбудівлі. 2. Будівництво
літньої критої веранди для танців біля
адмінбудівлі старости.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

1. Заміна вікон в адмінбудівлі. 2. Будівництво
літньої критої веранди для танців біля
Великий Ключів
адмінбудівлі старости.3. Встановлення
сонячних батарей на адмінбудівлях. 4.
Освітлення вулиці Прикарпатська.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

102.

103.

104.

105.

Мочернюк Тарас
Володимирович

1. Заміна вікон в адмінбудівлі. 2. Ремонт
вхідних сходів в адмінбудівлі старости. 3.
Завершення ремонту дорожнього покриття
по вул. Відродження. 4. Встановлення
освітлення вулиці Перемоги.

Прокопів Ірина Іванівна

Великий Ключів

Мельник Галина Іванівна

1. Завершення ремонту дорожнього покриття
по вул. Відродження. 2. Освітлення
центральних вулиць. 3. Заміна вікон в
Великий Ключів
адмінбудівлі. 4. Будівництво літньої критої
веранди для танців біля адмінбудівлі
старости.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

Кушмелюк Леся Миколаївна,
Андрушко Галина Василівна

1. Запровадження гуртків у селі для дітей
дошкільного і шкільного віку.2.
Великий Ключів Облаштування місця паркування транспорту
біля ДНЗ. 3. Проведення фольклорного
фестиваль у с. Великий Ключів.

1. Частково.
2. Ні.
3. Так.

1. У Великоключівському ліцею діють гуртки, оплата праці вчителів
яких передбачена у бюджеті ОТГ. 2. Не відповідає державним
стардартам для паркування. 3. На проведення фестивалю "Гуцульське
весілля" передбачено 100000 грн.

1. Облаштування на території ЗДО критих
павільйонів. 2. Установити біотуалет на
території. 3. Будівництво актового залу. 4.
Доукомплектація ігрового майданчика.5.
Установлення освітлення на вулиці
Коновальця.
Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ
"Веселка" (згідно переліку).

106.

Нагорняк Маряна Василівна

Великий Ключів

107.

Микитюк Надія Михайлівна

Нижній Вербіж

108.

Сербенюк Андрій Васильович

Нижній Вербіж

Встановлення автобусних зупинок.

Ні.

109.

Кадоб'янський Віталій
Андрійович

Нижній Вербіж

1. Заміна вікон на енергозберігаючі у ФАПі
села Мишин. 2.Капітальний ремонт
приміщення АЗПСМ с. Нижній Вербіж

Так.

У сільському бюджеті ОТГ передбачені кошти у сумі 70000 грн. на
проведення капітального ремонту ФАПу та на капітальний ремонт
АЗПСМ села Нижній Вербіж у сумі 194000 грн.

110.

Кавацюк Галина Василівна

Нижній Вербіж

1. Встановлення відеоспостереження у
бюджетних установах. 2. Створення
відпочинкових зон (встановлення лавочок).

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

Нижній Вербіж

1. Капітальний ремонт даху будівлі сільської
ради, заміна ринв. 2. Встановлення лавочок в
парку біля пам'ятника "Загиблим у Другій
світовій війні" в селі Нижній Вербіж.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

1. Так.
2. Ні.

1. Передбачено у сільському бюджеті ОТГ за рахунок надходжень
спеціального фонду. 2. Недостатній фінансовий ресурс сільського
бюджету ОТГ. Дане питання може бути розглянуте за рахунок
спрямування коштів інфраструктурної субвенції.

111.

Олексюк Ольга Йосипівна

Ні.

Частково

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

У сільському бюджеті ОТГ передбачені кошти у сумі 56700 грн. на
зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.
Встановлення зупинки біля моста через річку Прут не можливе,
оскільки вул. Українська є автомобільною дорогою державного
значення Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський», інші вулиці є
суміжними до неї. У 2019 році сільська рада ОТГ зверталась до службу
автомобільних доріг області, однак не отримала згоду на встановлення
зупинки.

112.

Туліка Петро Іванович

Нижній Вербіж

1. Встановлення накриття (навісу) над
сходами до школи мистецтв. 2. Продовження
влаштування твердого покриття (асфальту)
на вулицях села.

113.

Васильчук Мирослав
Васильович

Великий Ключів

Завершення капітального ремонту
дорожнього покриття вул. Віввдродження.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. Дане
питання може бути розглянуте за рахунок спрямування коштів
інфраструктурної субвенції.

114.

Довганюк Уляна Львівна

Нижній Вербіж

1. Покращення інфраструктури громади. 2.
Компютеризація шкіл, в тому числі відділу
образотворчого мистецтва школи мистецтв.

1. Частково.
2. Ні.

1. Передбачені кошти у сумі 350000 грн. для придбання контейнерів, у
сумі 300600 грн. на оплату вуличного освітлення. 2. Недостатній
фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

115.

116.

117.

118.

Ткачук Світлана Михайлівна

Полагнюк Оксана Василівна

Голіней Світлана Миколаївна

Кочерган Світлана Михайлівна

Нижній Вербіж

Верхній Вербіж

Мишин

1. Встановлення зупинки біля моста через
річку Прут. 2. Влаштування дитячого
майданчика по вул. Українська.

Ні.

1. Капітальний ремонт та перекриття даху і
водостічних труб у клубі с. Верхній Вербіж.
2. Капітальний ремонт фасаду клубу. 3.
Капітальний ремонт обмосток та
реконструкція сходів. 4. Капітальний ремонт 1. Ні. 2. Ні. 3.
глядацької зали (відкоси на вікнах, заміна
Ні. 4. Ні. 5. Ні.
підлоги). 5. Газифікація приміщення
6. Ні. 7. Так.
(виготовлення технічної документації). 6.
Водопостачання та водовідведення в
сільському клубі. 7.Введення штатної
одиниці (концертмейстра).
1. Спрямувати кошти на народний
аматорський фольклорно-етнографічний
колектив "Наспів" (НД с. Мишин). 2.
Закупити костюми.

1. Частково.
2. Ні.

1. Передбачити в бюджеті громади кошти
для посади настройщика музичних
інструментів для обслуговування клубів,
шкіл, школи мистецтв. 2.Передбачити в
бюджеті громади кошти для пошиття
концертних костюмів виконавської групи
викладачів та учнів Нижньовербізької ДМШ.
3. Передбачити в бюджеті громади кошти
1. Ні. 2. Ні. 3.
для облаштування ганку для школи мистецтв.
Нижній Вербіж
Так. 4. Ні. 5. Ні.
4. Передбачити додаткові кошти для
6. Ні. 7. Ні.
створення музичних фонограм. 5.
Передбачити в бюджеті громади кошти для
закупівлі музичних інструментів для учнів
школи (електронне фортепіано). 6.
Передбачити безкоштовне навчання для
дітей викладачів школи мистецтв. 7.
Організувати якісне сполучення маршруту 3А.

1. Встановлення зупинки біля моста через річку Прут не можливе,
оскільки вул. Українська є автомобільною дорогою державного
значення Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський». У 2019 році сільська
рада ОТГ зверталась до службу автомобільних доріг області, однак не
отримала згоду на встановлення зупинки. 2. Для влаштування дитячого
майданчика по вул. Українська відсутня вільна земельна ділянка
комунальної власності громади.

1. - 6. Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 7.
Штатна одиниця концертмейстра є вакантною та не була скорочена
після звільнення працівника.

1. У сільському бюджеті ОТГ передбачені видатки на концертну
діяльність та поїздки народних колективів. 2. Недостатній фінансовий
ресурс сільського бюджету ОТГ.

1. Введення нових посад можливе за умов створення нової установи чи
розширення отримувачів послуг у сфері освіти. Неможливо ввести одну
посаду для обслуговування декількох установ. 2. Недостатній
фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 3. Передбачено у
сільському бюджеті ОТГ за рахунок надходжень спеціального фонду. 4.
Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 5.
Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 6. Рішенням
сесії встановлений перелік учнів, які можуть навчатись безкоштовно,
відповідно до особистих досягнень та перемог у конкурсах. Надання
безкоштовного навчання для дітей викладачів школи мистецтв є
дискримінаційною ознакою по відношенню до інших категорій учнів. 7.
Організація маршрутів приміського транспорту не відноситься до
компетенції сільської ради ОТГ.

119.

Малкович Галина Василівна

120.

Івасюк Надія Василівна

121.

Мокринчук Ольга Ігорівна

122.

Стефурак Лариса Федорівна

Нижній Вербіж

1.Передбачити кошти для виплати
матеріальної допомоги на оздоровлення
технічним працівникам шкіл. 2. Виплату
авансу передбачити 50 відсотків від
зарплати. 3. Передбачити надбавку до
зарплати за роботу з миючими хімічними
засобами або додаткові дні відпустки.

1. Згідно зі Законом України "Про освіту" надання одноразової
допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу
(ставки заробітної плати) в разі надання щорічної відпустки
передбачено педагогічним і науково-педагогічним працівникам.
Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р.
№963, техпрацівників шкіл не віднесено до педагогічних працівників.
Тому права на ці виплати вони не мають. Водночас за постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. №134 "Про впорядкування
1. Ні. 2. Ні. 3.
умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
Ні
галузей бюджетної сфери" керівник навчального закладу має право
надавати всім категоріям працівників матеріальну допомогу, в тому
числі на оздоровлення, в розмірі до одного посадового окладу на рік.
Цю допомогу надають у межах фонду заробітної плати, затвердженого
кошторисом закладу, за наявності коштів на цю мету.2. Питання
виплати авансу та його розміру не відноситься до пропозицій щодо
формування бюджету. Дана пропозиція буде опрацьована віддділом
бухгалтерського обліку та звітності. 3. Дана надбавка встановлюється
наказом керівника.

1. Провести благоустрій парку в центрі села
Нижній Вербіж, встановити лавочки із
смітниками, освітити парк за допомогою
1. Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 2.
ліхтарів на сонячних батареях чи LEDНедостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 3.
лампах. 2. Створити центр дозвілля на базі
1. Ні. 2. Ні. 3.
Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. 4. У
Нижній Вербіж бібліотеки села Верхній Вербіж. 3. Провести
Ні. 4. Так. 5. Ні.
сільському бюджеті ОТГ передбачені кошти у сумі 6400 грн. на
берегоукріплення річок, які протікають через
придбання мяких крісел типу "куб". 5. Недостатній фінансовий ресурс
населені пункти ОТГ. 4. Закупити мякі крісла
сільського бюджету ОТГ.
типу "куб" чи " груша". 5. Встановити камери
відеоспостереження на всіх установах освіти,
культури.

Нижній Вербіж

Нижній Вербіж

1. Встановити вказівники з назвами вулиць у
селі Нижній Вербіж. 2. Облаштувати парк.

Будівництво спортивного залу в
Нижньовербізькому ліцеї.

1. Так.
2. Ні.

1. У сільському бюджеті ОТГ передбачені кошти у сумі 30000 грн. на
виготовлення вказівників вулиць для населених пунктів ОТГ. 2.
Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.

Ні.

Для будівництва спортивного залу необхідні значні фінансові ресурси.
У 2020 році недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ.
Дане питання може бути розглянуте за рахунок спрямування коштів
інфраструктурної субвенції та залучення коштів ДФРР чи інших
організацій.

123.

Стефурак М.М.

Мишин

Капітальний ремонт вул. Садова.

Ні.

Недостатній фінансовий ресурс сільського бюджету ОТГ. Дане питання
може бути розглянуте за рахунок спрямування коштів інфраструктурної
субвенції.

