
                                                                    Додаток до  

                                                                розпорядження    

                                                                           від 22.08.2019 р. №197 

Порядок денний   

35 сесії  Нижньовербізької   сільської  ради ( 30 серпня  2019 року) 

 

І. Про виконання сільського бюджету об’єднаної  територіальної громади  за І півріччя 2019 

року 

ІІ. Про затвердження Місцевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на період 2019-2023рр. 

ІІІ. Про затвердження контингенту та погодження помісячного розміру батьківської плати на 

2019-2020 навчальний рік у Нижньовербізькій дитячій школі мистецтв 

ІV. Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів 

Нижньовербізької  сільської ради ОТГ 

V. Про затвердження Регламенту Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади 

VІ. Про оголошення конкурсу на право оренди частини даху будівлі сільської ради, площею 

6 м.кв., що, за адресою: вул. Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський р-н., Івано-

Франківська область 

VІІ. Про організацію прийому громадян   депутатами сільської ради 

VІІІ. Про надання частини щорічної основної відпустки сільському голові   М’якущаку Я.Ю. 

ІХ. Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік  

Х. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 року  

ХІ. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади» 

ХІІ. Земельні питання 

1. Про затвердження проекту детального планування території в с. Нижній Вербіж  по вул. Шевченка 

2. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

гр. Боївка Ю. Ю. 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності  на землю гр. Кушляк Г. М. 

4. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. М'якущак Г. І. 

5. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

гр. Тимощук М. Я. 

6. Про припинення права користування  земельних ділянок  гр. М'якущак Г. І. 

7. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

М'якущака М. Я. 

8. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території в с. Великий 

Ключів в урочищі «Лисак»                                                                                                                                   

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності  на землю гр. Федорчука Ф. В. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Федорчука Ф. В. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд  гр.  Зима В. В.   

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності  на землю гр. Олексюка П. Д. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Бабинського Б. О. 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою   щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  в с. Нижній Вербіж 

15. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території  в с. Верхній 

Вербіж по вул. Шевченка 



16. Про повторний розгляд звернення  громади  Різдва Пресвятої Богородиці села Нижній Вербіж 

17. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

гр. Карпенюка Т. В. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства гр.  М'якущака І. Д. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства гр.  Богоносюк Г. Д. 

20. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в с. Верхній 

Вербіж в урочищі «Полик» 

21. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Тюшка Я. М. 

22. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  в с. Нижній Вербіж 

23. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж  земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),що посвідчують право спільно-сумісної  власності на землю гр. 

Куцела М. Д. та гр. Туліка Ю. Д. 

24. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Куцела М. Д. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж  земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),  що посвідчують право власності на землю гр. Дренкалюк Л. Ю. 

26. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості),що посвідчують право власності на землю гр. Тищенко М. М. 

27. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства гр.  Юрійчука М. Б. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства гр.  Юрійчук Г. Д. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Юрійчук Г. Д. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства гр.  Юрійчук М. В. 

31. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в с. Верхній 

Вербіж по вул. Шевченка, 14 Б 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право спільно-сумісної власності на землю гр. 

Юрійчука Б. М.,  гр. Юрійчука М. Б. та Юрійчук М. В. 

33. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Моргану В.І. 

34. Про затвердження технічної документації   із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Куник Г.П. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Куник Г.П. 

36. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

гр. Гузійчук П.Д. 

37. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської  ради  від 23.07.2019 р. по зверненню   

гр. Казюка П. П. 

38. Про затвердження акту комісії    Нижньовербізької сільської  ради  від 23.07.2019 р. по зверненню   

гр. Михайлишин Н. В. 

39. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської   ради  від 24.07.2019 р. по зверненню   

гр. Кубовського М. М. 

40. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 24.07.2019 р. по зверненню   

гр. Назарук П. Ф. 

41. Про погодження  проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки гр. Кабалюк Н.І. 

42. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території  в с. Верхній 

Вербіж по вул. Українській                                                                                                                                  

43. Про  затвердження проекту змін до генерального плану с.Мишин, по вул. Шевченка-вул.Петрука, 

поєднаного з детальним планом території для будівництва магазину 

44. Про надання земельної ділянки   у власність Хруставчук Л.В.   



45. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди на 

земельних  торгах у формі аукціону окремими лотами, надання  дозволів на розробку проектів 

землеустрою  та агрохімічних паспортів земельних ділянок 

46. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою  щодо поділу земельної 

ділянки в  с. Мишин, в ур. «Поліна»                                                                                                                        

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства гр.  Жмундуляка М.М. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Копильців В.Д. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Копильців В.Д. 

50. Про розгляд заяви гр.  Сербенюка А.В. 

51. Про  затвердження проекту змін до генерального плану с.Нижній Вербіж в частині  земельних  

ділянок по вул. Українська 

52. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

гр. Максим’юк Н.М. 

53. Про розгляд заяви  гр.  Туліки А.Т.                                                                                                                       

54. Про розгляд заяви гр.  Тріщука М.В.                                                                                                          

55. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в с.Нижній 

Вербіж, по вул. Українська 

56. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в с. Н. Вербіж по вул. Л.Мартовича 

 

              Сільський    голова ОТГ                                  Ярослав М’якущак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


