
Додаток до  
розпорядження    
від 13.03.2021 р. №87 

 

Порядок денний 

дев’ятої  сесії  Нижньовербізької   сільської  ради 

( 23 квітня 2021 року) 
 

I. Про депутатський запит Г. Кузьменчук від 24.02.2021року №5/2021 

II. Про депутатський запит Г. Кузьменчук від 25.03.2021 року №12/2021. 
III. Про створення віддалених робочих місць адміністраторів відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської ради у селах Ковалівка, Спас. 
IV. Про передачу на баланс Комунального підприємства «Ковалівське» автомобіля УАЗ 

3962 

V. Про затвердження Програми охорони навколишнього середовища Нижньовербізької 
сільської територіальної громади до 2023року. 

VI. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону. 
VII. Про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення процедур 

закупівель. 

VIII. Про звільнення від плати за користування майном на час дії карантину. 
IX. Про деякі питання приватизації комунального майна Нижньовербізької  територіальної 

громади. 
X. Про Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. 

XI. Про аукціонну комісію для продажу об’єктів малої приватизації. 
XII. Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для продажу об’єктів малої 

приватизації. 
XIII. Про затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно. 
XIV. Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до Переліків відповідного 

типу. 
XV. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради. 

XVI. Про затвердження графіку роботи бібліотек Нижньовербізької сільської ради. 
XVII. Про виконання Ковалівського сільського бюджету за 2020рік. 

XVIII. Про виконання Спаського сільського бюджету за 2020рік. 
XIX. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади Нижньовербізької 

сільської ради в оперативне управління та користування фінансовому відділу 
Нижньовербізької сільської ради. 

XX. Про затвердження Положення про резервний фонд бюджету Нижньовербізької сільської 
територіальної громади. 

XXI. Про відшкодування збитків завданих пожежею. 
XXII. Про внесення змін до рішення від 24.12.2020 року №101-ІІІ/2020 «Про затвердження 

програми підтримки та забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

XXIII. Про внесення змін до рішення від 24.12.2020 року №102-ІІІ/2020 «Про затвердження 
Комплексної програми удосконалення організації роботи служби превентивної поліції, 
покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в період 
2021-2025 роках на території Нижньовербізької сільської громади» 

XXIV. Про затвердження Програма «Безпечна громада» на території Нижньовербізької 
сільської громади на 2021-2023роки. 

XXV. Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 
2021рік. 

XXVI. Про отримання (збір та облік) благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, культури для  потреб їх фінансування. 



XXVII. Про звільнення комунального підприємства «Благоустрій ОТГ» від сплати частини 
чистого  прибутку (доходу) до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади . 

XXVIII. Про організацію ведення самостійного бухгалтерського обліку в закладах загальної 
середньої освіти Нижньовербізької сільської територіальної громади. 

XXIX. Про надання дозволу на придбання службового автомобіля. 
XXX. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів загальної 

середньої та  дошкільної освіти Нижньовербізької сільської ради 

XXXI. Про звернення депутатів Нижньовербізької сільської ради до Верховної Ради України. 
XXXII. Земельні питання: 

1. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території в с. Спас. 
2. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів,  які підлягають продажу. 
3. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в 

 с. Верхній Вербіж,  вул. Франка. 
4. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бежуку М. В. 
5. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бейсюк Г. М. 
6. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Боївка Н. О. 
7. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

8. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Виклюка М. І. 
9. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 12.03.2021 р  

10. Про надання земельної ділянки  у приватну власність Гаврилюк Ю. Л. 
11. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
гр.Гриньків О.Д. 

12. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Грицюк Г.М. 

13. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Гушул М. В. 

14. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Дмитерко В. Д. 

15. Про затвердження акту виносу меж земельних ділянок від 23.12.2020 р.  
16. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  гр. Заячука І. М. 
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карпенюк Л.М. 
18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  гр. Ковцуняк Д. Ф. 
19. Про передачу земельної  ділянки в оренду 

20. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Котюк М. В. 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Куриляку Р.М. 

22. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр Кучирин О. Д. та 

 гр. Шовкового Ф. І. 
23. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Кушмелюк М. М. 
24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Лесюк М.В. 
25. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів,  які підлягають продажу 

26. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів які підлягають продажу 

27. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Луцака Ю. М. 



28. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Луцака Ю. М. 

29. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Великий Ключів  по 
вул. Гагаріна 

30. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Маковійчук М. М. 

31. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території в  
с. Нижній Вербіж,  вул. І. Франка 

32. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Великий Ключів  по 
вул. Відродження 

33. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Миронюка О.О. 

34. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в  
с. Верхній Вербіж,  в урочищі «Полик» 

35. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Обушак Н. Л. 

36. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в  
с. Мишин по вул. Січових Стрільців 

37. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Озарук І. С. 

38. Про посилення охорони ранньоквітучих об’єктів  рослинного світу 

39. Про надання земельної ділянки  у приватну власність Перлюк Н. В. 
40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Піхлик М. Й. 
41. Про затвердження технічної документації  з нормативної грошової оцінки земельної  

ділянки 

42. Про затвердження технічної документації  з нормативної грошової оцінки земельної  
ділянки 

43. Про  внесення змін до рішення  сорок четвертьої сесії сьомого демократичного 
скликання  від 24.06.2020 р. № 1727 

44. Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації по інвентаризації 
земельної  ділянки   комунальної   власності  в с. Верхній Вербіж  

45. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Савчин М.В. 

46. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Великий Ключів по вул. 
Гагаріна 

47. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

48. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення)   меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Сорич Г. М. 

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

50. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Теслевича А. С. 

51. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Теслевич О. П. 

52. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Тимошишин Є. М. 
53. Про затвердження схеми розподілу землі в с. Н.Вербіж по вул. Зелена                    

Долина,   між гр. Тимуляк Л.І Івасюка Р.М.  та Івасюк Н.Я. 
54. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

55. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Токарчук М. В. 

56. Про надання земельної ділянки  у приватну власність гр. Угринчук Н. І. 
57. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території в  



с. Ковалівка 

58. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в  
с. Великий Ключів, вул. Коцорина 

59. Про надання дозволу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки  для сінокосіння та випасання худоби в с. Мишин в ур. «Поліна» 

60. Про затвердження проекту  детального планування території в Спас 

61. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр. Чукур М.М. 
62. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  гр. Чупрей Т. М. 
63. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  гр. Юрійчука В. Ю. 
64. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Юрійчука Ю. С. 
65. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території в  

с. Нижній Вербіж,  вул. Українська. 

 

 

 
Секретар сільської ради                                               Марущак Анастасія  

 


