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УКРАЇНА                             

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
восьме демократичне скликання 

(                            ) 

РІШЕННЯ 

від                   2020 року                                               с. Нижній Вербіж  

№ 

Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність 
Нижньовербізької територіальної 
громади майна бюджетних установ, 
що перебувало на балансі відділу 
освіти Коломийської районної 
державної адміністрації  
 

Керуючись рішенням Коломийської районної ради від 12.11.2020 №896-

XL/20 «Про вихід районної ради зі складу засновників закладів загальної середньої 
і позашкільної освіти району та надання згоди на передачу матеріальних цінностей, 
що перебувають на балансі відділу освіти Коломийської районної державної 
адміністрації у комунальну власність радам об’єднаних територіальних громад», 

враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, 
молоді  і спорту, охорони здоров’я і соціального захисту населення, відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

в и р і ш и л а : 
1. Надати згоду на прийняття з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Коломийського району у комунальну власність Нижньовербізької 
територіальної громади нерухомого майна та матеріальних цінностей бюджетних 
установ, розташованих на території с.Спас та с.Ковалівка (Додаток 1). 

2. Створити комісію з питань приймання-передачі об’єктів зазначених у п.1 
цього рішення (додаток 2). 

3. Комісії у місячний термін здійснити необхідні заходи щодо приймання-

передачі вказаних об’єктів. 
4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я і соціального захисту населення. 
 

Сільський голова        Ярослав 
М’якущак 

  



Додаток 1 

 до рішення сесії сільської ради 

 №______ від ______ 

 

Перелік об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

 сіл, селищ району, що безоплатно приймаються у комунальну власність 
Нижньовербізької сільської ради 

 

№ Назва майнового комплексу 

Юридична особа, на балансі 
якої 

перебувало майно 

1.  Ковалівський ліцей Відділ освіти Коломийської 
районної державної 

адміністрації 
2.  Спаська гімназія 

3.  Спаський ліцей імені Івана Франка 

 

 

Секретар сільської ради        Анастасія Марущак 

 

  



 

Додаток 2 

 до рішення сесії сільської ради 

 №______ від ______ 

 

Комісія з питань приймання-передачі об’єктів нерухомого майна та 
матеріальних цінностей бюджетних установ, розташованих на території с.Спас 

та с.Ковалівка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради        Анастасія Марущак 

 


