
Додаток до  
розпорядження    
від 17.03.2023 р. №44 
 

Порядок денний 
     Тридцять дев’ятої чергової   сесії  Нижньовербізької   сільської  ради 

(30 березня 2023 року) 
 

I. Про затвердження звіту керівника КП «Ковалівське» В. Долінського про 
фінансово-господарську діяльність за 2022 рік. 

II. Про затвердження звіту керівника КП «Благоустрій ОТГ» В. Грекула про 
фінансово-господарську діяльність за 2022 рік. 

III. Про затвердження звіту керівника КНП «ЦПМСД Нижньовербізької 
сільської ради»  В. Кадоб’янського про виконання фінансового плану  за 
2022 рік. 

IV. Про затвердження Положення про умови і розміри оплати праці 
керівників комунальних  підприємств Нижньовербізької сільської 
територіальної громади. 

V. Про затвердження  Програми підтримки військовослужбовців, учасників 
бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні 
зареєстрованих на території Нижньовербізької сільської територіальної 
громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки 

VI. Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 09510000000). 

VII. Про оренду комунального майна. 
VIII. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету «Про утворення 

виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради, визначення його 
чисельності та затвердження персонального складу» Від 17.12.2020 року 
№33-ІІ/2020 

IX. Земельні питання: 
1. Про  надання дозволу на розроблення проекту 
детального  планування  території в с. Нижній Вербіж, вул. Українська  
2. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської ради   від 
13.03.2023 р. гр. Волощука М. І.  
3. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської  ради від 
01.12.2022 р., гр. Микитюк Г. Я.    
4. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської  ради від 
01.12.2022 р., гр. Гоянюк Д. М.  
5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ОЖБ гр. Максим’юк Н. С.  
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСГ 
гр. Максим’юк Н. С. 
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Сорич І. М. 
 



8.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Футумайчук М. М. кадастровий №2623287000:03:002:0169 
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Футумайчук М. М. кадастровий №2623287000:03:002:0173 
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Луканюк Н. М. 
11.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Мочернюк Г. М.  
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Івасюк С. М.   
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Процишин М.Д.  
14. Про затвердження проекту детального планування території с. Верхній 
Вербіж, вулиця Шевченка 
15. Про надання дозволу на розроблення проекту детального планування 
території с. Нижній Вербіж, вулиця Дружби гр. Прокопів О. М. 
16. Про надання дозволу на розроблення проекту детального планування 
території с. Нижній Вербіж, вулиця Дружби гр. Глумик У. З. 
17. Про наданнядозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в с. Спас  
18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в с. Ковалівка 
19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в с. Мишин  
20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по 
інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в с. Нижній Вербіж  
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Літинська Н. Д. 
22.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. 
Ковальчук М. М.  
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Григорчак О. Д.  
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Ткачук Г. В. 
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для передачі її в оренду с. Великий Ключів  



26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСГ 
гр. Кондрашкін В. О.  
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ОЖБ гр. Кондрашкін В. О.  
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Кавацюк Л. В. 
29.  Про надання дозволу на зміну конфігурації та площі земельної ділянки 
комунальної власності в с. Мишин  
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Карпенюк М. В.  
31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Миронюк Ю. Л.  
32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ОЖБ гр. Гаврилюк С. С.  
33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
ОСГ гр. Гаврилюк С. С. 
34. Про внесення змін до генерального плану с. Мишин суміщеного з 
детальним плануванням території  
35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Семанчук Г. В.  
36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Гаврилюк М. В  
37. Про затвердження технічної документації   із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
спільно-сумісної власності     гр. Захарченко Г. В. та гр. Антоняк В. В. 
38. Про надання дозволу на виготовлення   проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки ТОВ «Лайфселл»  в с. Мишин           
39. Про надання дозволу на виготовлення   проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної  ділянки  ТОВ «Лайфселл»  в с. Спас    
40. Про надання дозволу на виготовлення   проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної  ділянки  ТОВ «Лайфселл»  в с. Великий Ключів 
41. Про затвердження технічної документації   із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
спільної сумісної власності гр.Дмитрук О. М.,гр. Дмитрук К. М.,Дмитрук М. М.  
 



42.    Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Ткачук В. В.    
43.  Про включення земельної  ділянки в перелік об'єктів,   які підлягають 
продажу     
44. Про  затвердження проекту  детального планування  території  с. Великий 
Ключів,  вул. Відродження  
45. Про  затвердження проекту  детального планування  території  с. Великий 
Ключів,  вул. Прикарпатська    
46. Про  затвердження проекту  детального планування  території  с. Нижній 
Вербіж,  вул. Українська                
47. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 
ОЖБ гр. Хавич М. Д.     
48. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 
ОСГ гр. Хавич М. Д.     
49. Про затвердження технічної документації   із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної   ділянки комунальної власності с. Ковалівка      
50. Про затвердження технічної   документації із землеустрою   щодо поділу 
земельної ділянки  комунальної власності  в с. Ковалівка   
51. Про розгляд заяви   гр. Андрусяк О. В.    
52. Про затвердження технічної документації  земельної ділянки для передачі 
її в оренду  ПАТ «Прикарпаттяобленерго»   в с. Ковалівка    
53. Про затвердження технічної документації  земельної ділянки для передачі 
її в оренду  ПАТ «Прикарпаттяобленерго»   в с. Нижній Вербіж    
54. Про  надання дозволу на розроблення  проекту 
детального  планування  території  в с. Ковалівка по вул. Грушевського, № 2   
55. Про надання дозволу на зміну  конфігурації та площі земельної   ділянки 
комунальної власності  в с. Нижній Вербіж   кадастровий  
№2623284800:02:001:0517 
56. Про надання дозволу на зміну  конфігурації та площі земельної   ділянки 
комунальної власності  в с. Нижній Вербіж кадастровий 
№2623284800:02:001:0508 
57. Про надання дозволу на зміну  конфігурації та площі земельної   ділянки 
комунальної власності  в с. Нижній Вербіж  кадастровий 
№2623284800:02:001:0518   
58. Про надання дозволу на зміну  конфігурації та площі земельної   ділянки 
комунальної власності  в с. Нижній Вербіж  кадастровий 
№2623284800:02:001:0348 
59. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки  для передачі її в оренду с. Мишин    
 
 



60. Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які 
виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 
1,1986 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код КВЦПЗ - 11.02), що розташована: Івано-Франківська 
область, Коломийський район, село Ковалівка, вулиця Грушевського Михайла, 
кадастровий номер: 2623282601:01:003:0109 та продаж права оренди на неї на 
конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)  
61. Про включення до переліку земельної ділянки право оренди, на яку 
виставляється на земельні торги, земельної ділянки площею 3,9573 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01), що 
розташована: Івано-Франківська область, Коломийський район, за межами 
населеного пункту с.Мишин в урочищі «Гора», кадастровий номер: 
2623284600:02:001:1016 та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах 
(на земельних торгах у формі електронного аукціону)   
62. Про затвердження акту комісії    Нижньовербізької сільської   ради від 
13.03.2023 року, гр. Попадюк В. М. 
63. Про затвердження акту комісії    Нижньовербізької сільської   ради від 
13.03.2023 року, гр. Винничук Г. В.       
64. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки  для передачі її в оренду с. Великий Ключів    
65. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Михальчук Г. В.     
66. Про  надання дозволу на розроблення  проекту 
детального  планування  території  в с. Нижній Вербіж, вул. Л. Українки  
67. Про  надання дозволу на розроблення  проекту 
детального  планування  території  в с. Мишин по вул. Січових Стрільців, 27  
68. Про включення земельної  ділянки в перелік об'єктів,   які підлягають 
продажу  
69. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Бойчук Г. В.     
70. Про розгляд клопотання  гр. Обушак О. Ф.   
71. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Миронюк Г. М.   
72. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Кузьменчук Г. В.    
73. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. 
Кавацюк М. Д.   
Секретар  сільської ради                                              Анастасія РОМАНЕНЧУК 


