
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                    восьме демократичне скликання 

перше пленарне засідання 

шістнадцята   сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 21 жовтня 2021 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради. 09:00год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 17 депутатів, список депутатів додаєтся. 

Запрошені на сесію: старости сілі територіальної громади 

Головуючий на сесії голова сільської ради Ярослав М’якущак. 
 

Слухали : Сільського голову М’якущака Я. Ю. про порядок денний згідно до 

розпорядження від    11.10.2021р. №216 (додається) та про включення восьми  

додаткових питань а саме: 

1. «Про  збільшення  розміру  встановленої  надбавки за вислугу років  до  

заробітної   плати  сільського голови»,  

2. «Про внесення змін до рішення від  31.12.2020року № 113-ІV/2020 «Про зміну 

засновника КП «Ковалівське»», 

3. «Про внесення змін до рішення сесії від13.07.2021 року №374-XІІ/2021 "Про 

затвердження Положення про сектор у справах дітей Нижньовербізької 

сільської ради"», 

4. «Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  

території в с. Нижній  Вербіж»,  

5. «Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  

території в с. Великий Ключів, вул. Набережна»,  

6. «Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської ради  від 

13.09.2021 р.»    

Виступали: депутати сільської ради Бойчук О.О. та Бойко М.В. із пропозицією 

розглянути питання щодо внесення змін до формульного розрахунку обсягу 

освітньої субвенції для Нижньовербізької сільської територіальної громади на 

2022 рік, а саме надіслати звернення Верховній Раді України, Кабінету 



Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству фінансів 

України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

Сесія оголошена відкритою (звучить Державний Гімн України) 

Голосували за порядок денний за основу. 
ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за порядок денний за правки.(вручну) 

ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

Голосували за порядок денний в цілому. 
ЗА - 18 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями. 

1. Слухали: Про дострокове припинення повноважень депутата Нижньовербізької 

сільської ради VIII демократичного скликання Полагнюк О.В. 

Доповідала: Андрушко Н.І. керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету щодо дострокового припинення повноважень депутата 

Нижньовербізької сільської ради VIII демократичного скликання Полагнюк О. В.  

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 1;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

2. Слухали: Про затвердження протоколів про результати електронного аукціону 

Доповідав: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про затвердження 

протоколів про результати електронного аукціону 

Голосували: 
ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

3. Слухали: Про затвердження комплексної Програми «Здоров’я населення 

Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021-2022роки» 



Доповідала: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про затвердження 

комплексної Програми «Здоров’я населення Нижньовербізької сільської 

територіальної громади на 2021-2022роки» 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

4. Слухали: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 2018-

2022 роки 

Доповідала Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про внесення змін та 

доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 2018-2022 роки 

Голосували: 
ЗА – 8;  ПРОТИ – 2;  УТРИМАЛИСЬ – 5;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-3  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії НЕ ПРИЙНЯТО  

5. Слухали: Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 

громади за І півріччя 2021 року 

Доповідала: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про виконання бюджету 

Нижньовербізької сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

6. Слухали: Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 

територіальної громади на 2021 рік 

Доповідала: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про  внесення змін до 

бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік 

Голосували: 



ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

7. Слухали: Про ліквідацію сільських виборчих комісій 

Доповідав: Васильчук М. В. начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про ліквідацію 

сільських виборчих комісій 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

8. Слухали: Про внесення змін до рішення від 31.12.2020року No 113-ІV/2020 

«Про зміну засновника КП «Ковалівське» 

Доповідала: Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про внесення змін до 

рішення від 31.12.2020року No 113-ІV/2020 «Про зміну засновника КП 

«Ковалівське» 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

9. Слухали: Про збільшення розміру встановленої надбавки за вислугу років до 

заробітної плати сільського голови 

Доповідала Івасюк Н. В. начальник відділу фінансів про збільшення розміру 

встановленої надбавки за вислугу років до заробітної плати сільського голови 

Голосували: 
ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

10. Слухали: Про внесення змін до рішення сесії від13.07.2021 року No374-

XІІ/2021 "Про затвердження Положення про сектор у справах дітей 

Нижньовербізької сільської ради" 



Доповідала: Фіцак І. М. завідувач сектору у справах дітей про внесення змін до 

рішення сесії від13.07.2021 року No374-XІІ/2021 "Про затвердження 

Положення про сектор у справах дітей Нижньовербізької сільської ради" 

Голосували: 
ЗА – 19;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

11. Слухали : Про розгляд земельних питань 

Доповідала : Лисишин І. П. головний спеціаліст відділу земельних відносин із 

інформацією про те, що на розгляд сесії сільської ради виносяться проекти 

рішень, а саме: 

1. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки  гр.  Тимофіїва М. В. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

2. Слухали:  Про затвердження проекту  детального планування території в с. 

Верхній Вербіж в урочищі «Царина» 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

3. Слухали: Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. 

Мельничук М. М. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

4. Слухали: Про внесення змін в рішення дванадцятої  сесії восьмого 

демократичного скликання Нижньовербізької сільської ради від 15.07.2021 року 

№ 393-XII/2021 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 



Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

5. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Маковійчук М. М. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

6. Слухали: Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. 

Сорича П. М. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

7. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Бойчука П. В. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

8. Слухали: Про надання в оренду не витребуваних земельних часток  (паїв) 

фізичній  особі-підприємцю Попадюку Д.В. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

9. Слухали: Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів,  які підлягають 

продажу 

Голосували : ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Виступав: Андрійчук В. В. депутат сільської ради який оголосив конфлікт 

інтересів 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 



10. Слухали: Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. 

Ласійчук П. П. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

11. Слухали: Про надання дозволу  на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  в с. Мишин по вул.  Молодіжна, 17,  для 

передачі її в оренду  

Голосували: ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

12. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Грабовецької М. Д. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

13. Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  

планування  території в с. Спас, вул. Шашкевича 

Голосували :  ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

14. Слухали: Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. 

Тимофіїв В.М 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

15. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для продажу  права оренди на земельних торгах  

по вул.М. Грушевського с. Ковалівка 



Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

16. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки гр. Андрійчишина М.М. 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

17. Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  

планування  території в с. Великий Ключів, вул. Набережна 

Голосували : ЗА – 17;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Виступав: Куник Д. В. депутат сільської ради який оголосив конфлікт інтересів 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається. 

 

І пленарне засідання завершилося   
Сільський голова оголосив ІІ пленарне засідання 28.10.2021р. о 14.00год 

 

Сільський голова                                                           Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                            Анастасія РОМАНЕНЧУК 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                        восьме демократичне скликання 

друге пленарне засідання 

шістнадцята   сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 28 жовтня 2021 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради. 14:00год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 18 депутатів, список депутатів додаєтся. 

Запрошені на сесію: старости сілі територіальної громади 

Головуючий на сесії голова сільської ради Ярослав М’якущак 

 

Виступала: Романенчук А. С. секретар сільської ради, яка проінформувала 

присутніх про те, що з 6 фракцій створені тільки  4 політичні фракції, а саме 

депутатська фракція політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ", депутатська фракція 

політичної партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ БАТЬКІВЩИНА", 

депутатська фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ", депутатська фракція 

політичної партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ПЛАТФОРМА ГРОМАД", 

а також рекомендувала іншим депутатам створити  політичні фракції. 

Слухали : Про розгляд земельних питань 

Доповідала : Лисишин І. П. головний спеціаліст відділу земельних відносин із 

інформацією про те, що на розгляд сесії сільської ради виносяться проекти 

рішень, а саме: 

1. Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  

планування  території в с. Нижній  Вербіж 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається  

2. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо    

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право власності на землю гр. Атаманюка В. В.    



Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається  

3. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Теслевич О. П.  

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається  

4. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Теслевича А. С. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається  

5. Слухали: Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право власності на землю гр. Кавацюк К. П.  

 Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається          

6. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Мельничук Р. М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається  

7. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Королець В. С. 

Вирішили:  відкласти дане питання на чергову сесію, та викликати заявника на 

засідання земельної комісії 

8. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Волощука В. В. 



Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

9. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Дибач В. М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

10. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Назарука М. М 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

11. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Пушкарук Г. М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

12. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Кравчук М. І. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

13. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Сорич Н. В. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

14. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Токарчук М. В. 



Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

15. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Тафійчука Т. М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

16. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Виклюк Н. М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

17. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Ковцуняк Г. В. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

18. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Ожитчук Н. Ю. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

19. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Бойків Ю. М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

20. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право власності на землю гр. Грабовецької М. Д.     



Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

21. Слухали: Про розгляд заяви гр. Федоряк А. Д. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  гр. Венгринського І. І. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

23. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Махов Д. П. 

Вирішили:  відкласти дане рішення на доопрацювання 

24. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Гаврилюк В.М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

25. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Юрченко М.М. 

Голосували: ЗА – 18;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 0;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-0  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 

26. Слухали: Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської ради  від 

13.09.2021 р 

Голосували: ЗА – 16;  ПРОТИ – 0;  УТРИМАЛИСЬ – 2;  НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1  

(результати поіменного голосування додаються) 

Вирішили:  рішення сесії прийнято та додається 



27. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  гр. Перлюк Н. В. 

Вирішили: відкласти  дане рішення на чергову сесію. 

 

Сесія оголошена закритою (звучить Державний Гімн України) 

Сільський голова                                                           Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                            Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 


