
 

 

                                                                   Додаток до  
                                                                розпорядження    

                                                                      від 05.03.2020 р. №31 

Порядок денний  сорок другої сесії  Нижньовербізької   сільської  ради  
( 15 березня  2020 року) 

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

 

ІІ.  Про затвердження Плану удосконалення надання освітньої послуги  
 

ІІІ. Про мережу закладів загальної середньої  освіти та перспективи її розвитку в контексті 
забезпечення територіальної доступності 
 

ІV. Про організацію ведення самостійного бухгалтерського обліку в закладах загальної 
середньої освіти Нижньовербізької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

V. Про затвердження Положення про звітування сільського голови ОТГ, старост, виконавчих 
органів, постійних комісій, депутатів сільської ради, керівників підпорядкованих установ, 
підприємств, організацій 

 

VІ. Про внесення змін до рішення сесії від 17 травня 2018 року №756-ХVI/2018 «Про 
визначення граничних витрат на копіювання  або друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію  та порядок відшкодування цих витрат» 

 

VІІ. Про схвалення проєкту додаткової угоди до Договору про співробітництво 
територіальних громад 

 

VІІІ. Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади на2020 рік 

 

ІХ. Про внесення змін до рішення  від 21 грудня 2019 року №1508-ХХХІХ/2019 «Про оплату 
праці Нижньовербізького сільського голови, заступника сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, керівництва сільської  ради та працівників виконавчого 
органу сільської  ради у 2020 році» 

 

Х. Про затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз у Нижньовербізькій  
сільській раді  об’єднаної територіальної громади  на 2020-2022 роки 

ХІ.  Про розгляд пропозиції, яка внесена за результатами громадських слухань від 16.02.2020, 
щодо перейменування вулиці Колгоспна  у селі Мишин 

 

ХІІ. Про встановлення  розміру  кошторисної  заробітної плати на 2020 р. при визначенні  
вартості будівництва (нового будівництва,  реконструкції, капітального та поточного 
ремонту, технічного переоснащення) об’єктів,  що споруджуються за рахунок коштів 
сільського бюджету об’єднаної територіальної громади   
 

ХІІІ. Про розмежування повноважень тендерного комітету та уповноваженої особи з 19 
квітня 2020 року 

 

ХІV. Про продовження строку дії Антикорупційної програми Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 



 

ХV. Про підготовку проекту, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку в 2021 році, в с.В.Ключів  
 

ХVІ. Про підготовку проекту, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку в 2021 році, в с.Н.Вербіж 

 

ХVІІ. Про взяття на баланс пішохідних кладок  через р.Лючка в с. Мишин 

 

ХVІІІ. Земельні питання 

1. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення   меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Івасюка Я.М.             
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Тафійчука В.П.    
3. Про затвердження проекту детального планування території в с. В.Ключів по вул.Відродження 

4. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території в с. Нижній 
Вербіж по вул. Дарвіна 

5. Про розгляд заяви гр.  Федоришина Т.П. 
6. Про  внесення змін до рішення другої сесії сьомого демократичного скликання № 136-ІІ/2017 від 
06.04.2017 р. 
7. Про розгляд заяви гр.  Карпенюка Т.В. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Якібчуку М. М.    
9. Про розгляд заяви гр.  Дренкалюк Л.Ю. 
10. Про розгляд заяви  гр.  Дренкалюк Л.Ю. 
11. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Тимощук М.Ф. 
12. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Савчук О.П. 
13. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр.Щіпановій Х.І. 
14. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території в с. Великий 
Ключів по вул. Перемоги 

15. Про  внесення змін до рішення 41 сесії 7-го дем. скликання Нижньовербізької сільської ради від 
29.01.2020 р. №1568 - ХLI/2020   

16. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

17. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Павлюка В.М. 
18. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр.Павлюк Л.Ф. 
19. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр.М’якущак П.С. 
20. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Максимів М.В. 
21. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр. Христан Р.І. 
22. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Савчук М.М. 
23. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр.Ужитчаку Я.Д. 
24. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр.Савчук М.М. 
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Левенчук Г.М.    
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Тимощук  М.Я.    
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо  встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Заячука В.В.        
28. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Івасюка Я.М. 
29. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр. Івасюк Н.Я. 
30. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр. Аргунової Г. М. 
31. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Марущак  Д.В. 



32. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр. Марущак А. С. 
33. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних  ділянок с. Мишин 

34. Про розгляд заяви гр.  Стефак Т. М. 
35. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на  
землю гр. Кушнір Х. М.        
36. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості),гр. Григорчак К. М. 
37. Про  внесення змін до рішення тридцять шостої сесії сьомого демократичного скликання від 
27.09.2019 р. № 1377- ХXXVІ/2019 

38. Про  внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії сьомого демократичного скликання від 
27.03.2019 р. №1153- ХXVІІ/2019 

39. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
громаді Української  греко-католицької церкви с. Н. Вербіж 

40. Про затвердження проекту детального планування території в с. Великий Ключів в урочищі 
«Лисак» 

41. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр. М'якущака М. Я. 
42. Про затвердження проекту детального планування території в с. Верхній Вербіж по вул. Довбуша 

43. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують  право власності на землю гр. Бабійчук М. М.               
44.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. Бабійчук М. М. 
45. Про внесення локальних змін до генерального плану поєднаного з детальним  планування  
території с. Мишин в урочищі «Царина» 

46. Про  розгляд заяви гр.Маковійчук О.В. 
47. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності в с. Мишин 

48. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської  ради  від 14.02.2020 р. по зверненню 
гр. Тафійчука Т. М. 
49. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 14.02.2020 р. по зверненню гр. 
Кавацюк К. П. 
50. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 14.02.2020 р. по  зверненню 
гр. Кавацюк М. Д. 
51. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 14.02.2020 р. по зверненню гр. 
Тимошишина Ф. К. 
52. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 14.02.2020 р. по зверненню гр. 
Козловського М. М. 
53. Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в 
с. Нижній Вербіж по вул. Грушевського для передачі її в оренду              
54. Про  внесення змін до рішення десятої сесії сьомого демократичного скликання Мишинської 
сільської ради від 12.10.2016 р. № 138 гр. Хавича В. В. 
55. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. М'якущак П. С.   
56. Про проведення  нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту села  Мишин                                                                                                    
57. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
гр. Тимуляк О.М. 
58. Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної  ділянки   в с. Великий Ключів по вул. Коновальця, 8, гр. Микитюку Ю. В. 
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Левенчук М. В.    
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Левенчук Г. В.    
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  М'якущаку М.Я.  
62. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 14.02.2020 р. по зверненню гр. 
Обушака М. В. 
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  М'якущак О. Д.    



64. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в с. Великий 
Ключів по вул. Відродження                                                                                                                                                
 


