
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                        восьме демократичне скликання 

(п’ята сесія) 

Протокол 

 

Від 16 лютого 2021 року 

Клуб с. Верхній Вербіж 

13:00год. 

Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутні на сесії 24 депутатів, список депутатів додаєтся. 

Запрошені на сесію: список додається. 

Головуючий на сесії сільський голова Ярослав М'якущак. 

 

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

розпорядження від    05.02.2021  р.  №14 (додається) 

Доповідав : сільський голова Ярослав М’якущак,  оголосив  порядок денний 

із пропозицією щодо виключення  із порядку денного пакет земельних питань, 

а також  питання під №9 «Про проведення позапланового інституційного 

аудиту Нижньовербізького ліцею» №16 «Про виконання Ковалівського 

сільського бюджету за 2020рік» №17 «Про виконання Спаського сільського 

бюджету за 2020рік.» №19 «Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади Нижньовербізької сільської ради в оперативне 

управління та користування Фінансовому відділу Нижньовербізької сільської 

ради.» №20 «Про затвердження Положення про резервний фонд бюджету 

бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади» №21 «Про 

затвердження старости с. Спас» та запропонував провести громадські 

слухання, а також включити в порядок денний питання під №15 «Про 

затвердження акту  приймання-передачі нежитлового приміщення яке 



знаходиться в с.Ковалівка вул.Шахтарська 12а» під №18 «Про затвердження 

граничних сум витрат» під №19 «Про визначення вартісного критерію 

основних засобів» №20 «Про звернення сільської ради  щодо 

необґрунтованого зменшення розміру освітньої субвенції» 

Голосували:  за виключення питання №9 «Про проведення позапланового 
інституційного аудиту Нижньовербізького ліцею» 

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 

Голосували:  за виключення питання №16 «Про виконання Ковалівського 
сільського бюджету за 2020рік» 

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 

Голосували:  за виключення питання №17 «Про виконання СПАСЬКОГО 
сільського бюджету за 2020рік» 

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 

Голосували:  за виключення питання №20 «Про затвердження Положення про 
резервний фонд бюджету бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади»  

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 

Голосували:  за виключення питання №21 «Про затвердження старости с. 

Спас» 

ЗА - 0 ПРОТИ - 25 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 

Голосували:  за виключення пакету земельних питань. 

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 

Виступали: 

- Бойко М. В. депутат сільської ради із пропозицією заслуховувати  
інформацію на кожній сесії про виконання рішень попередньої сесії та 
щодо закріплення за кожною постійною комісією відповідальних 
працівників апарату.  

- Явдошняк І. В. депутат сільської ради із пропозицією на початку робити 
чергової сесії заслуховувати депутатські звернення та запити, а також 
перенести питання про затвердження старости с. Спас на початок 
роботи сесії. 

Голосували: за пропозиції Явдошняка І. В.  

ЗА - 0 ПРОТИ - 25 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2. 



Голосували за порядок денний в цілому. 

ЗА - 25 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЬ - 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2 (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : затвердили порядок денний зі змінами та доповненнями. 

Сесія оголошена відкритою. 

1. Слухали : Про затвердження старости с. Спас 

Доповідав : сільський голова М’якущак Я. Ю. щодо питання про 
затвердження старости с. Спас 

Виступав: Гаврилюк Микола Васильович кандидат на посаду старости с. 
Спас. 
Голосували:  

ЗА - 7; ПРОТИ - 6; УТРИМАЛИСЬ - 12; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії не прийнято. 

Виступала: Кузьменчук Г. М. депутатка сільської ради яка запропонувала 

оголосити  п'ятнадцяти хвилинну перерву. 

2. Слухали : Про депутатські запити  

Доповідав : сільський голова М’якущак Я. Ю. щодо питання про депутатські 

запити. 

Голосували:  

ЗА - 23; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №119-V/2021   прийнято та додається 

3. Слухали : Про внесення змін до рішень Нижньовербізької сільської ради. 

Доповідала : Рознюк Н. М. в. о. начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» про внесення змін до рішень Нижньовербізької 

сільської ради. 

Голосували:  

ЗА - 23; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №120-V/2021   прийнято та додається. 

 



4. Слухали : Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Нижньовербізької сільської ради. 

Доповідала : Рознюк Н. М. в. о. начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» про внесення змін до рішень Нижньовербізької 

сільської ради. 

Голосували:  

ЗА - 23; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №120-V/2021   прийнято та додається. 

5. Слухали : Про передачу на баланс Великоключівського ліцею комунального 

майна. 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про передачу на 

баланс Великоключівського ліцею комунального майна. 

Голосували:  

ЗА - 23; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №122-V/2021   прийнято та додається. 

6. Слухали : Про встановлення тарифу на теплову енергію. 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про встановлення 

тарифу на теплову енергію. 

Голосували:  

ЗА - 23; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №123-V/2021   прийнято та додається 

7. Слухали : Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується замовниками при визначенні вартості будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного 

переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів бюджету 

Нижньовербізької сільської ради та коштів підприємств, установ, організацій, 

що належать до комунальної власності територіальної громади. 



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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про встановлення 

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується замовниками при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються за рахунок коштів бюджету Нижньовербізької сільської ради 

та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади. 

Голосували:  

ЗА - 23; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 4; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №124-V/2021   прийнято та додається. 

8. Слухали : Про Програму соціально-економічного розвитку Нижньовербізької 

сільської територіальної громади на 2021рік. 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про  Програму 

соціально-економічного розвитку Нижньовербізької сільської територіальної 

громади на 2021рік. 

Виступала: Івасюк Н.В. начальник відділу фінансів та планування із 

пропозицією про внесення правок в перелік перспективних завдань Програми 

соціально-економічного розвитку Нижньовербізької сільської територіальної 

громади на  2021 рік в п. 5 «Облаштування дитячих та спортивних майданчиків на 

території навчальних закладів громади» замінити на «Облаштування дитячих та 

спортивних майданчиків на території навчальних закладів громади та на території 

комунальної власності громади.» в п.13 «Реконструкція сільського стадіону с.Спас» 

замінити на «реконструкція сільського стадіону с.Спас та с. Верхній Вербіж» в п.17 

«Проведення ремонту підвісних кладок громади» замінити на «Проведення ремонту 

підвісних кладок, мостів громади» в п.18 «Облаштування туалету при будинку 

культури с.Мишин» замінити на «Облаштування туалету при будинку культури 

с.Мишин, с. Спас та с. Ковалівка» 

Голосували в цілому:  

ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5; (результати 
поіменного голосування додаються) 



Вирішили : рішення сесії №125-V/2021   прийнято та додається. 

9. Слухали : Про затвердження актів приймання-передачі майна закладів освіти 

с.Спас та с.Ковалівка 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про   

затвердження актів приймання-передачі майна закладів освіти с.Спас та 

с.Ковалівка. 

Виступав: Паландюк З. І. депутат сільської ради із пропозицією внести 

правку в назву рішеня, а саме «Про затвердження актів  приймання-передачі 

майна Спаськогої гімназії та Ковалівського ліцею» 

Голосували в цілому:  

ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5; (результати 
поіменного голосування додаються) 
Вирішили : рішення сесії №126-V/2021   прийнято та додається. 

10. Слухали : Про затвердження актів приймання-передачі майна закладів освіти 

с.Спас та с.Ковалівка 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про   

затвердження актів приймання-передачі майна закладів освіти с.Спас та 

с.Ковалівка. 

Виступали: Паландюк З. І. депутат сільської ради із пропозицією внести 

правку в назву рішеня, а саме «Про затвердження актів  приймання-передачі 

майна Спаськогої гімназії та Ковалівського ліцею»  

Голосували за поправку Паландюка З. І. 

ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5 

Голосували в цілому:  
ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №126-V/2021   прийнято та додається. 

11. Слухали : Про надання згоди на прийняття в комунальну власність 

Нижньовербізької територіальної громади матеріальних цінностей, які 

перебували на балансі комунального некомерційного підприємства 



«Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги 

Коломийської районної ради» 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про   надання 

згоди на прийняття в комунальну власність Нижньовербізької територіальної 

громади матеріальних цінностей, які перебували на балансі комунального 

некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради» 

Голосували:  

ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №127-V/2021   прийнято та додається. 

12. Слухали : Про затвердження примірного договору оренди комунального 

майна. 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про   

затвердження примірного договору оренди комунального майна 

.Голосували:  

ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №128-V/2021   прийнято та додається. 

13. Слухали: Про затвердження уповноваженого органу управління, орендодавця 

та балансоутримувача щодо комунального майна Нижньовербізької  

територіальної громади. 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про затвердження 

уповноваженого органу управління, орендодавця та балансоутримувача щодо 

комунального майна Нижньовербізької  територіальної громади. 

Виступали:  

- Явдошняк І. В. депутат сільської ради  із пропозицією у разі, коли 

орендодавцем майна є балансоутримувач – комунальне підприємство, 



установа чи організація, орендна плата спрямовується:  50% орендної 

плати до бюджету сільської територіальної громади,  50 % 

балансоутримувачу майна; 

- Шкутяк В. І. депутат сільської ради із пропозицією у разі, коли 

орендодавцем майна є балансоутримувач – комунальне підприємство, 

установа чи організація, орендна плата спрямовується:  0% орендної 

плати до бюджету сільської територіальної громади, 100% 

балансоутримувачу майна; 

Голосували за поправку Явдошняка І. В. 

ЗА - 8; ПРОТИ -14; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 5 

Голосували за поправку Шкутяка В. І.  

ЗА - 22; ПРОТИ -0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5 

Голосували в цілому:  

ЗА - 22; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 5; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №129-V/2021   прийнято та додається. 

14. Слухали: Про затвердження уповноваженого органу управління, орендодавця 

та балансоутримувача щодо комунального майна Нижньовербізької  

територіальної громади 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про затвердження 

уповноваженого органу управління, орендодавця та балансоутримувача щодо 

комунального майна Нижньовербізької  територіальної громади 

Голосували:  

ЗА - 21; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №130-V/2021   прийнято та додається. 

15. Слухали: Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до 

Переліків відповідного типу 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про намір 



передачі майна в оренду та включення об’єктів до Переліків відповідного типу 

та проінформував присутніх з внесенням правок, а саме включити п. 1.8 

«частина нежитлового приміщення №1, зазначеного в технічному паспорті 

«котельня», площею 68,3 м2, вул. Коцюбинського, 1, село Ковалівка» 

Голосували:  
ЗА - 21; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №131-V/2021   прийнято та додається. 

16. Слухали: Про Нижньовербізьку місцеву пожежну охорону 

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про 

Нижньовербізьку місцеву пожежну охорону 

Виступали: Явдошняк І. В. із пропозицією внести правку а саме змінити 

штатну чисельність: начальник 1.0, пожежний-рятувальник 8.0, всього 9.0. 

Голосували за поправку Явдошняка І. В. 
ЗА - 21; ПРОТИ -0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 6 

Голосували в цілому:  

ЗА - 21; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №132-V/2021   прийнято та додається. 

17. Слухали: Про затвердження акту  приймання-передачі нежитлового 

приміщення яке знаходиться в с.Ковалівка вул.Шахтарська 12а  

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

господарства, інвестицій та соціально-екномічного розвитку про затвердження 

акту приймання-передачі нежитлового приміщення яке знаходиться в 

с.Ковалівка вул.Шахтарська 12а 

Голосували :  

ЗА – 20; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 7; (результати 
поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №133-V/2021   прийнято та додається. 

18. Слухали: Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 

громади  за 2020 рік 



Доповідала : Івасюк Н.В. начальник відділу фінансів та планування про 

виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади  за 

2020 рік 

Голосували : 

ЗА – 19; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 8; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №134-V/2021   прийнято та додається. 

Виступала: Кузьмечук Г. М. депутатка сільської ради із пропозицією перед 
затвердженням проекту рішення про виконання бюджету проводити 
громадські слухання. 

19. Слухали: Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 

територіальної громади на 2021 рік 

Доповідала : Івасюк Н.В. начальник відділу фінансів та планування про 

внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

на 2021 рік 

Голосували : 

ЗА – 21; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №135-V/2021   прийнято та додається. 

20. Слухали: Про затвердження граничних сум витрат 

Доповідала : Івасюк Н.В. начальник відділу фінансів та планування про 

внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Голосували : 
ЗА – 20; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 

поіменного голосування додаються) 

Вирішили : рішення сесії №136-V/2021   прийнято та додається. 

21. Слухали: Про визначення вартісного критерію основних засобів 

Доповідала : Івасюк Н.В. начальник відділу фінансів та планування про 

внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади 

на 2021 рік. 



 

 

Голосували:  

ЗА – 21; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 

поіменного голосування додаються 

Вирішили : рішення сесії №137-V/2021   прийнято та додається. 

22. Слухали: Про звернення сільської ради  щодо необґрунтованого зменшення 

розміру освітньої субвенції  

Доповідав : Кіращук Д. К. начальник відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму про звернення сільської ради  щодо необґрунтованого 

зменшення розміру освітньої субвенції 

Виступав: Шкутяк В. І. депутат сільської ради із пропозицією також 

направити лист-звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства 

освіти і науки України та Івано-Франківської ОДА  для отримання інформації 

щодо передачі автобусів з балансу комунальної власності відділу освіти 

Коломийської районної державної адміністрації на баланс комунальної 

власності Нижньовербізької сільської ради. 

Голосували:  

ЗА – 21; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ - 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 6; (результати 

поіменного голосування додаються 

Вирішили : рішення сесії №138-V/2021   прийнято та додається. 


