
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Коломийського району Івано-Франківської області 

                                                   ПРОТОКОЛ №1 

засідання     виконавчого      комітету 

від  05 січня  2021 року      11.00 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  Ольга  Йосипівна, заступник сільського голови   з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Олексюк  Марія Іванівна, головний спеціаліст відділу ЦНАП 

Рознюк Надія  Михайлівна, в.о. начальника відділу ЦНАП 

Угринчук   Михайло   Юрійович , староста с.  Великий   Ключів  
Запрошені : 
Андрійчук  Віктор Васильович, староста села Верхній  Вербіж 

Кіращук  Дмитро  Кирилович, начальник  відділу освіти, молоді та спорту, 
культури та туризму 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

1. Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про 
адміністративну комісію при виконавчому комітеті Нижньовербізької 
сільської ради 

2. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію актів 
цивільного стану та зберігання бланків свідоцтв про  державну 
реєстрацію актів цивільного стану 

3. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Нижньовербізької 
сільської ради на 2020-2021 н.р. 

4. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна гр.Мацалик П.М. 
5. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна гр. 

Сафіканової Л.О. 

6. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна гр. 
Воронюка В. В. 

7. Про припинення ведення особистого селянського господарства  гр.Чуйко 
Н.Р. 

8. Про припинення ведення особистого селянського господарства  
гр.Попадинчук В.А. 



9. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна гр. Гузійчук  
М. В. 

10. Про покладення  обов’язків по вчиненню нотаріальних дій на території 
Нижньовербізької сільської  ради 

По першому  питанню слухали : Про утворення адміністративної комісії та 
затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому 
комітеті Нижньовербізької сільської ради 

Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  проєктом рішення   
по даному питанню, яким пропонується утворити  адміністративну комісію при 

виконавчому  комітеті Нижньовербізької сільської ради  у кількості 8 осіб та 

затвердити її  персональний склад, а також затвердити   Положення  про 

адміністративну комісію при виконавчому  комітеті Нижньовербізької сільської 
ради. 

Голосували : „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №1/2021  прийнято та  додається  
По другому  питанню слухали : Про призначення відповідальної особи за 
державну реєстрацію актів цивільного стану та зберігання бланків свідоцтв про  
державну реєстрацію актів цивільного стану 

Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  проєктом рішення   
по даному питанню, яким пропонується призначити відповідальним за  
державну реєстрацію актів цивільного стану та  за зберігання бланків свідоцтв 
про державну реєстрацію актів цивільного стану Олексюк Марію Іванівну,  
головного спеціаліста відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Нижньовербізької сільської ради , а  на час її відсутності відповідальність 
покласти на Рознюк Надію Михайлівну, в.о. начальника відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської ради . 
Голосували  в цілому: „за”-9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №2/2021  прийнято та  додається  
По третьому  питанню слухали : Про затвердження фактичної мережі 
закладів освіти Нижньовербізької сільської ради на 2020-2021 н.р. 
Доповідав : Кіращук Д.К.,   який ознайомив присутніх із  проєктом рішення   
по даному питанню, яким пропонується затвердити фактичну мережу  закладів 
загальної середньої освіти із змінами, фактичну мережу закладів дошкільної 
освіти із змінами, фактичну мережу гуртків закладів загальної середньої освіти 
із змінами, дозволити організувати індивідуальне навчання  в закладах 
загальної середньої освіти із змінами,  дозволити організувати інклюзивне 
навчання в закладах загальної середньої освіти із змінами, затвердити при 
Великоключівському ліцею, Ковалівському ліцею та Спаській гімназії по 1 
групі для дітей старшого дошкільного віку, з оплатою праці вихователів по 0,5 
ставки, рекомендувати керівнику Нижньовербізького ліцею та Ковалівського 
ліцею організувати перебування здобувачів освіти в групі продовженого дня до 
17.00. години та доповнити проєкт даного рішення пунктом  6   в такій редакції: 
«Вважати  таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
10.09.2020 року №80/2020 « Про затвердження фактичної мережі закладів 
освіти Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади  на 2020-2021 

н.р.». 



Виступили: Кіращук Д.К., М’якущак Я.Ю., Олексюк О.Й., Андрушко Н.І., із 
пропозиціями доручити відділу  освіти, молоді та спорту, культури та туризму 
спільно із відділом  фінансів та планування вивчити питання можливості 
збільшення кількості  годин гурткової роботи в закладах загальної середньої 
освіти та зменшення кількості годин гурткової роботи з позашкілля з метою 
зменшення навантаження на місцевий бюджет. 
Голосували  в цілому: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0 

Вирішили:        рішення  виконкому  №3/2021  прийнято та  додається  
По четвертому  питанню слухали : Про присвоєння адреси об’єкту 
нерухомого майна  гр.Мацалик П.М. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою  Мацалик 
Парасковії Миколаївни  про присвоєння адреси завершеному будівництвом 
житловому будинку в [конфіденційна інформація], та відмітила, що заявниця 
наполягає на присвоєнні адресного номера [конфіденційна інформація].Однак 
відповідно до адресних карток , даний номер уже присвоєно іншому об’єкту 
нерухомості та  в даному житловому будинку зареєстровані громадяни, тому 
рекомендує виконкому присвоїти номер [конфіденційна інформація] 

Голосували: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №4/2021  прийнято та  додається  
По п'ятому  питанню слухали Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого  майна гр. Сафіканової Л.О. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою гр. 
Сафіканової  Любові Олександрівни  про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна - завершеному будівництвом житловому будинку в с. 
[конфіденційна інформація] 

Голосували  в цілому: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №5/2021  прийнято та  додається . 
По шостому  питанню слухали: Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого  майна гр. Воронюка В. В. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою гр. 
Воронюка  Василя Васильовича  про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна - завершеному будівництвом житловому будинку в с. 
[конфіденційна інформація]. 

Голосували  в цілому: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №6/2021  прийнято та  додається  
По сьомому  питанню слухали: Про припинення ведення особистого 
селянського господарства  гр.Чуйко Н.Р. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою Чуйко 
Наталії Романівни, члена особистого селянського господарства, що знаходиться 
в [конфіденційна інформація], про її бажання  припинити ведення особистого 
селянського господарства та вийти із його членів. 
Голосували  в цілому: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №7/2021  прийнято та  додається  
По восьмому  питанню слухали: Про припинення ведення особистого 
селянського господарства  гр.Попадинчук В.А. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою Попадинчук 
Вікторії Андріївни, члена особистого селянського господарства, що 



знаходиться в [конфіденційна інформація],   про її бажання  припинити ведення 
особистого селянського господарства та вийти із його членів. 
Голосували  в цілому: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №8/2021  прийнято та  додається  
По дев’ятому  питанню слухали: Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого  майна гр. Гузійчук  М. В. 
Доповідала : Андрушко Н.І.,   яка ознайомила присутніх із  заявою гр. Гузійчук   
Марії  Василівни  про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна - 

завершеному будівництвом житловому будинку в [конфіденційна інформація] 

Голосували  в цілому: „за”- 9; “проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №9/2021  прийнято та  додається  
По десятому  питанню слухали: Про покладення  обов’язків по вчиненню 
нотаріальних дій на території Нижньовербізької сільської  ради 

Доповідала : Андрушко Н.І.,  із інформацією про проєкт рішення по даному  
питанню, яким пропонується уповноважити вчиняти нотаріальні дії по селу 
Верхній Вербіж старосту  Андрійчука Віктора Васильовича  та на час 
відсутності уповноваженої особи, вказаної в пункті 1  даного рішення 

(відпустка, відрядження, хвороба тощо) нотаріальні дії посвідчуються 
сільським головою. 
Голосували  в цілому: „за”- 9; “ проти” – 0;  утримались” – 0, не голосували -0  

Вирішили:        рішення  виконкому  №10/2021  прийнято та  додається  
Всі питання порядку денного  розглянуто, засідання закінчилось о 11.50 год. 
Головуючий на засіданні,  
сільський   голова                                                               Ярослав М’якущак 

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                        Наталія   Андрушко 

 

 


