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                                                                    Додаток до  

                                                                розпорядження    

                                                                           від 17.09.2019 р. №221 

Порядок денний   

36 сесії  Нижньовербізької   сільської  ради ( 27 вересня  2019 року) 

 

І. Про затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг в Нижньовербізькій сільській раді об’єднаної територіальної громади на 

2019 – 2020 роки 

ІІ. Про затвердження Положення про відділ ЦНАП Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади 

 

ІІІ. Про затвердження графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради та віддалених 

робочих місць 

 

ІV. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради  

 

V. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Нижньовербізької сільської ради та віддалені робочі місця 

 

VІ. Про затвердження «Порядку запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у Нижньовербізькій сільській раді ОТГ, її виконавчих органах та 

комунальних підприємствах, установах, організаціях» 

VІІ. Про утворення комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна 
 

VІІІ. Про передачу на баланс КП «Благоустрій ОТГ» контейнерів для відходів 

 

ІХ. Про вилучення та закріплення і передачу  в оперативне управління 

комунального майна 
 

Х. Земельні питання 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  



для ведення особистого селянського господарства гр.  Михальчуку В.В. 

2. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки КП «Виробничник» 

3. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.Фартачук О.В. 

4. Про розгляд заяви  гр.  Фартачук О.В. 

5. Про розгляд заяви гр.  Кіселичука В.Ф. 

6. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Великий Ключів по вул. Коцорина 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                             

для ведення особистого селянського  господарства гр.  Морган В.І.                                              

8. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Остапчуку М.М. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства гр.  Андрушко Ю.В. 

10.Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Романюк С.Л. 

11. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою                                                             

щодо поділу земельної ділянки в  с. Нижній Вербіж в ур. «Царина»                                            

12. Про розгляд заяви гр.  Федюка В.В.                                                                                                     

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                                 

гр. Андрусяка В.Ю.                                                                                                                                 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право власності  на землю гр. Стефурак М.С.                                                                                                                                               

15. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кравчуку М.І.                                                                                                                        

16. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Кравчука М.І.                           

17. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Пушкарук Г.М.                                                                                                                     

18. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Великий Ключів по вул. І. Франка                                                                                                         

19. Про розгляд заяви гр. Дренкалюк Л.Ю.                                                                                     

20. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки                                                                        

гр. Вацик А.Д.                                                                                                                                     

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право власності на землю гр. Романюку О.В.                                                                                                                                     

22. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

11.09.2019 р. по зверненню гр. Сербенюк Г.Ю. 

23. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

11.09.2019 р. по зверненню гр. Сербенюка Д.Д. 

24. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

11.09.2019 р. по зверненню гр. Шевчука М.Ю. 



25. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

11.09.2019 р. по зверненню гр. Пушкарук Г.М.                                                                                                         

26. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

11.09.2019 р. по  зверненню гр. Іванишин Г.Д. 

27. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

11.09.2019 р. по зверненню гр.Тимощук Г.М. 

28. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

13.09.2019 р. по зверненню  гр. Миронюк М. В. 

29. Про розгляд заяви гр.  Ватажишина М.І. 

30. Про розгляд заяви гр.  Рознюка В.В. 

31. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр.Угринчук Є.Я. 

32. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Миронюк М.В. 

33. Про надання земельної ділянки   у власність Левицькому В.В. 

34. Про надання земельної ділянки   у власність Муращуку В.С. 

35.  Про надання земельної ділянки   у власність Яцентюку В.М. 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 

право власності на землю гр. Ужитчак І.Р.                                                                                                                                                      

37. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки                                                                          

для ведення особистого селянського господарства гр.  Ужитчак І.Р. 

38. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Явдошняку В.М. 

39. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Біланюк П.М. 

40. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки гр. Шевчуку М.Ю. 

41. Про  погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності 

на землю гр. Гуцуляк М.І. 

 

            Сільський    голова ОТГ                                  Ярослав М’якущак 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


