
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                       восьме демократичне скликання 

тридцять третя чергова  сесія 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 25 листопада 2022 року 

Зал засідань  Нижньовербізької сільської ради  10:00год. 
Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 19 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    14.11.2022. №170 (додається)  та ознайомив присутніх 

з правками та доповненнями до порядку денного, а саме виключити  з порядку 

денного питання під №7.4 " Про передачу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  в користування на умовах оренди для  

ведення товарного сільськогосподарського призначення ФГ «Агро-Дія» в с. 

Мишин " 

Сесія оголошена відкритою (звучить Державний Гімн України) 

Голосували за порядок денний в цілому. 
ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу про результати електронного 

аукціону 

ДОПОВІДАЛА: МОКРИНЧУК О. І. завідувач сектору з юридичних питань 

Голосували : 
ЗА 17; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 2; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу  об’єкта малої приватизації 



ДОПОВІДАЛА: МОКРИНЧУК О. І. завідувач сектору з юридичних питань 

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

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію харчування учнів в закладах загальної 

середньої освіти, що належать до комунальної власності Нижньовербізької 

сільської територіальної громади 

ДОПОВІДАВ: КІРАЩУК Д. К.  

ВИСТУПАВ: ШКУТЯК В.І. із пропозицією включити в п. 2 даного рішення 

дітей які є внутрішньо переміщені особи.  

Голосували за основу. 
ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку: в п. 2 п.п. 10 викласти в такій редакції « з числа 

дітей, які прибули на навчання у заклади загальної середньої освіти із АР 

Крим та внутрішньо переміщені особи   
ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували в цілому. 
ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Нижньовербізької сільської ради та підрозділу 

навчально-виховного комплексу Спаського ліцею імені Івана Франка 

Нижньовербізької сільської ради 

ДОПОВІДАЛА:  КІРАЩУК Д. К. начальник відділу освіти , молоді та  спорту,  

культури та туризму 

Голосували :  

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

ВИСТУПАВ: ШКУТЯК В.І. який запропонував на наступну чергову сесію 

підготувати проект рішення про звільнення від сплати орендної плати та 

відшкодування комунальних послуг орендарів за договорами майна, яке 

використовується за цільовим призначенням – заклади харчування, 
їдальні, буфети, кафе,  які не будуть здійснювати  продаж товарів 

підакцизної групи з 01 грудня 2022 року по 31 січня 2023 року. 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та граничної штатної 

чисельності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради» 

ДОПОВІДАВ:  КАДОБ’ЯНСЬКИЙ В. А. директор  комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги 

Нижньовербізької сільської ради» 

Голосували за основу :  

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИСТУПАЛА: КУЗЬМЕНЧУК Г.М. яка запропонувала правку, а саме: в 

преамбулі даного проєкту рішення вказати згідно якого наказу МОЗ вносяться 

зміни в структуру та граничну чисельність КНП ЦПМСД. 

Голосували за правку: викласти преамбулу в такій редакції «Відповідно до 

ст. ст. 29, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
згідно наказу МОЗ «Про організацію профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах 

надання соціальних послуг/соціального захисту населення» від 03.08.2021 

№1614 Нижньовербізька сільська рада» 

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували в цілому. 
ЗА 18; 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 2022 рік 

ДОПОВІДАЛА:  ІВАСЮК Н. В. начальник фінансового відділу  

Голосували :  

ЗА 18; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

ВИСТУПАВ: М’ЯКУЩАК Я. Ю.  який оголосив тридцяти хвилинну  

перерву  
7. СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по інвентаризації земельної  ділянки  комунальної   власності  в с. 

Ковалівка 

ДОПОВІДАВ:  ЛУЦАК І. Д.  начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПАЛА: Кузьменчук Г. М. яка запропонувала правку, а саме: в 

преамбулі даного проєкту рішення дописати слова «враховуючи 

пропозиції» 

Голосували за основу:  

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку :  

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували :  

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки в   с. Ковалівка, вул. Грушевського 

ДОПОВІДАВ:  ЛУЦАК І. Д.  начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПАЛА: Кузьменчук Г. М. яка запропонувала правку, а саме: в 

преамбулі даного проєкту рішення дописати слова «враховуючи 

пропозиції» 



Голосували за основу:  
ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували за правку:   

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Голосували вцілому :  

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення сесії прийнято та додається 

9. СЛУХАЛИ:  Про зміну цільового призначення  земельної ділянки  в селі 

Нижній Вербіж 

ДОПОВІДАВ:  ЛУЦАК І. Д.  начальник відділу земельних відносин  який 

запропонував виключити даний проект рішення за пропозиції земельної комісії  

Голосували :  

ЗА 19; ПРОТИ 0; УТРИМАЛИСЬ 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0; (результати 

поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  даний проект рішення перенести на чергову сесію. 

 

СЕСІЯ ОГОЛОШЕНА ЗАКРИТОЮ  

 

Сільський голова                                                        Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

Секретар сільської ради                                        Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 

 


