
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
                                                   ПРОТОКОЛ №4 

засідання     виконавчого      комітету 

від  24 лютого 2021 року      16.00 год                зал засідань  сільської    ради       

                                                                                      с. Нижній Вербіж  

До виконавчого  комітету сільської ради обрано  - 9 чоловік   
Голова засідання – М’якущак Ярослав Юрійович, сільський голова 

Секретар  -  Андрушко  Наталія Іванівна, керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету 

Присутні члени  виконкому: 

Боднарук  Тетяна  Василівна, староста с.Ковалівка 

Гросу Дмитро  Іванович , староста с.Мишин 

Марущак  Анастасія Сергіївна, секретар  сільської  ради 

Олексюк  Марія Іванівна, головний спеціаліст відділу ЦНАП 

Рознюк Надія  Михайлівна, в.о. начальника відділу ЦНАП 

Угринчук   Михайло   Юрійович , староста с.  Великий   Ключів  
Відсутні на засіданні : 
Олексюк  Ольга  Йосипівна, заступник сільського голови   з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Запрошені : 
Андрійчук  Віктор Васильович, староста села Верхній  Вербіж 

Івасюк  Надія  Василівна, начальник фінансового  відділу 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

1. Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади  за 2020 рік 

2. Про виконання Ковалівського сільського бюджету за 2020 рік 

3. Про виконання Спаського сільського бюджету за 2020 рік 

4. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна гр. 
Кушмелюку  Ю.І. 

5. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва гр. М’якущака М.Я. 
6. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна гр. 

Угринчука М.М. 
7. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна 

гр.Волошинюка С.М. 
8. Про припинення ведення особистого селянського господарства  

гр.Мельничук Ю.І. 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня    

2021року №11/2021 «Про затвердження Положення про порядок надання 
одноразових грошових допомог за рахунок коштів сільського бюджету 
громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 
персонального складу комісії» 

10 . Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21 грудня 2020 
року №104/2020 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини» 

11. Про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій  



12. Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету від   27.06.2019 р. 
№35/2019 «Про  затвердження Положення про Нижньовербізьку ланку 
об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту» 

13. Про припинення ведення особистого селянського господарства  
гр.Сморжанюк Н.М. 

14.  Про  надання одноразових грошових допомог  
Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

 

По першому  питанню слухали : Про виконання бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади  за 2020 рік 

Доповідала : Івасюк Н.В.,    із  інформацією про виконання бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади  за 2020 рік  та проєктом 

рішення  по даному питанню. 
 Голосували : „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №29/2021  прийнято та  додається  
По другому  питанню слухали : Про виконання  Ковалівського  сільського 

бюджету  за 2020 рік 

Доповідала : Івасюк Н.В.,    із  інформацією про виконання Ковалівського  
сільського бюджету  за 2020 рік 

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

Вирішили:        рішення  виконкому  №30/2021  прийнято та  додається  
 По третьому  питанню слухали : Про виконання  Ковалівського  сільського 
бюджету  за 2020 рік 

Доповідала : Івасюк Н.В.,    із  інформацією про виконання Спаського  
сільського бюджету  за 2020 рік 

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

Вирішили:        рішення  виконкому  №31/2021  прийнято та  додається  
По четвертому  питанню слухали : Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого  майна гр. Кушмелюку  Ю.І. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою Кушмелюка  
Юрія Івановича про  присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна - 

завершеному будівництвом житловому будинку, що знаходиться  в 
с.*************. 

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

Вирішили:        рішення  виконкому  №32/2021  прийнято та  додається . 
По п'ятому питанню слухали : Про присвоєння адреси об’єкту будівництва 
гр. М’якущака М.Я. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  М’якущака Миколи  
Ярославовича про присвоєння адреси об’єкту будівництва (земельній ділянці 
для будівництва та обслуговування житловому будинку, господарських 
будівель та споруд) в селі **************  . 

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

Вирішили:        рішення  виконкому  №33/2021  прийнято та  додається  
По шостому  питанню слухали : Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого  майна гр. Угринчука М.М. 



Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою 
гр.Угринчука  Миколи  Миколайовича  про присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна - завершеному будівництвом житловому будинку, 
що знаходиться  в с.**************. 

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

Вирішили:        рішення  виконкому  №34/2021  прийнято та  додається  
По сьомому питанню слухали : Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого  майна гр.Волошинюка С.М. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою 
гр.Волошинюка Сергія Михайловича  про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна - завершеному будівництвом житловому будинку, що 
знаходиться  в с.************** . 

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

Вирішили:        рішення  виконкому  №35/2021  прийнято та  додається  
По восьмому питанню слухали : Про припинення ведення особистого 
селянського господарства  гр.Мельничук Ю.І. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою Мельничук 
Юлії Ігорівни, члена особистого селянського господарства, що знаходиться в 
с.*******,   про  припинення ведення особистого селянського господарства та 
вихід із його членів. 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №36/2021  прийнято та  додається  
По дев’ятому питанню слухали : Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 25 січня  2021року №11/2021 «Про затвердження Положення про 
порядок надання одноразових грошових допомог за рахунок коштів сільського 
бюджету громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 
персонального складу комісії» 

Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із проектом рішення 
по даному питанню, яким пропонується внести зміни в Додаток 1 
«Персональний склад комісії з питань надання одноразових грошових допомог 
за рахунок коштів сільського бюджету громадянам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах» до рішення виконавчого комітету від 25.01.2021 
№11/2021, ввівши до складу комісії Свірнюк  Наталію Василівну,    провідного 
спеціаліста  сектору соціальної роботи та визначивши її секретарем комісії. 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №37/2021  прийнято та  додається  
По десятому питанню слухали : Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 21 грудня 2020 року №104/2020 «Про утворення комісії з питань 
захисту прав дитини» 

Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із проектом рішення 
по даному питанню, яким пропонується внести зміни в Додаток 1 «Склад 
комісії з питань захисту  прав дитини» до рішення виконавчого комітету від 
21.12.2020 №104/2020 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини», 

ввівши до складу комісії Фіцак  Інну  Мирославівну,    завідувача   сектору у 
справах дітей,  та визначивши її секретарем комісії. 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №38/2021  прийнято та  додається . 



По одинадцятому питанню слухали : Про місцеву комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із проектом рішення 
по даному питанню, яким пропонується затвердити положення про місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
(додаток 1),  затвердити посадовий склад місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додаток 2) та рішення  
виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради від 27.06.2019 року 
№34/2019 «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади» вважати таким, що 
втратило чинність. 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №39/2021  прийнято та  додається . 
По дванадцятому питанню слухали : Про внесення змін  до рішення 
виконавчого комітету від   27.06.2019 р. №35/2019 «Про затвердження 
Положення про Нижньовербізьку ланку об’єднаної територіальної громади 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» 

Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із проектом рішення 
по даному питанню, яким пропонується внести зміни до рішення виконавчого  
комітету Нижньовербізької сільської ради від 27.06.2019 р. №35/2021 «Про 
затвердження Положення про Нижньовербізьку ланку об’єднаної 
територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту», вилучивши з тексту рішення та додатку до нього слова 
«об’єднана територіальна громада» у відповідних відмінках. 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №40/2021  прийнято та  додається . 
По тринадцятому питанню слухали : Про припинення ведення особистого 
селянського господарства  гр.Сморжанюк Н.М. 

Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою Сморжанюк  
Наталії Миколаївни, члена особистого селянського господарства, що 
знаходиться в с.***********,   про  припинення ведення особистого 
селянського господарства та вихід із його членів. 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

По чотирнадцятому  питанню слухали: Про  надання одноразових грошових 
допомог  
Доповідала :      Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із протоколом  
№2 засідання комісії з питань надання одноразових грошових допомог за 
рахунок коштів сільського бюджету громадянам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах  від 24.02.2021 року  . 
Голосували  в цілому: „за”- 8; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №41/2021  прийнято та  додається  
Всі питання порядку денного  розглянуто, засідання закінчилось о 17.10 год. 
Головуючий на засіданні,  
сільський   голова                                                               Ярослав М’якущак 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                        Наталія   Андрушко 


