
                                                                   Додаток до  

                                                                розпорядження    

                                                                      від 18.10.2019 р. №274 

Порядок денний  тридцять восьмої сесії  Нижньовербізької   сільської  

ради ( 27 листопада  2019 року) 

 

І. Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління 

активами Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 

роки 

 

ІІ. Про виконання сільського бюджету об’єднаної територіальної громади  

за 9 місяців 2019 року 

 

ІІІ. Про спрямування частини залишку  коштів освітньої субвенції 

 

ІV. Про внесення змін до рішення сільської ради об’єднаної територіальної 

громади від 01.09.2019 року № 1307-ХХХV/2019 «Про спрямування частини 

залишку коштів освітньої субвенції» 

 

V. Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

 

VІ. Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

 

VІІ. Про план діяльності сільської ради з підготовки проектів  регуляторних актів 

на 2020 рік 

 

VІІІ. Про оголошення конкурсу на право оренди частини нежитлового 

приміщення, площею 13,7 м.кв., що, за адресою: вул. Відродження, 15а, с. 

Великий Ключів, Коломийський р-н., Івано-Франківська область 

 

ІХ. Про передачу в оперативне управління комунального майна 

 
ІХ. Земельні питання 

1. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Фартачук О.В. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства гр. Гаврилюк Г.В. 

3. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Маковійчук М. М. 

4. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Мишин по вул. Бурова, 7 

5. Про припинення права користування  земельною ділянкою   

гр. Білецького І. Д. 



6. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Микитин Н. І. 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення       

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

власності 

на землю гр. Маковійчук М.М.  

8. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 

земельної  ділянки гр.  Митрик Д. Д. 

9. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 

земельної  ділянки гр.  Вереш Л. П. 

10.Про припинення права користування  земельною ділянкою гр.Миронюка 

ВМ. 

11. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Миронюк В.В. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр.  Гаврилюк М. М.    

13. Про затвердження проекту детального планування території в с. В. Ключів  

по вул. Коцорина 

14. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Кушмелюк 

М. М. 

15. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Кушмелюка М. В. 

16. Про  внесення змін до рішення  тридцять п'ятої сесії сьомого 

демократичного  

скликання від 01.09.2019 р. № 1321 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

право спільно-сумісної власності на землю гр. Гуцуляк М.І  та гр. Гуцуляк І. Ю. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Гуцуляка О. Ю.    

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Юрійчук М. М.    

20. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Феняк М. В  

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Маковійчук М. М.  

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



право спільно-сумісної власності на землю гр. Досюк Г. М.,  Досюк В. Д. та 

Досюк Л. Д.        23. Про припинення права користування  земельною ділянкою  

гр.Запоточної Г. В.  

24. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Запоточного М. М. 

 25. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Іванюка М. В. 

26. Про затвердження проекту детального планування території в с. Нижній 

Вербіж по вул. Зелена Долина 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Юрків С. М. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Юрків С. М. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю, гр. Пинзарюк М. М. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для ведення особистого селянського господарства гр. Біланюка І. І. 

31. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Великий Ключів по вул. Коцорина 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр.  Попадюка В. В.    

33. Про розгляд заяви  гр. Угринчук  Л. В. 

34. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Ткачук А.Д 

35.  Про внесення локальних змін до генерального плану села Мишин  

36. Про розгляд заяви   гр.  Циганкова О.М.                                                         

37. Про  внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії сьомого демократичного 

скликання  від 14.08.2018 р. №863 – XVIII/2018                                                                    

38. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузьменчука М. І. 

39. Про розгляд заяви гр.  Василик Г.В.                                                                            

40. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

14.11.2019 р. по зверненню  гр. Кубовського М. М. 

41. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

14.11.2019 р. по зверненню  гр. Жупанина П.В. 

42. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від           

14.11.2019 р. по зверненню  гр. Миронюка  І.О. 

43. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської  

ради  від 14.11.2019 р. по зверненню  гр. Мельник У.Д. 

44. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської  ради  від 

14.11.2019 р. по зверненню  гр. Коцаренко П.Д. 



45. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

14.11.2019 р. по зверненню  гр. Кавацюк М.Д. 

46. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

19.11.2019 р. по зверненню  гр. Андрусяк Є.М. 

47. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

19.11.2019 р. по  зверненню  гр. Івасюка Я.М. 

48. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 

19.11.2019 р. по зверненню  гр. Хруставчук Л.В. 

49. Про затвердження проекту детального планування території в с. В.Вербіж  

по вул. Українській 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. М’якущак М.М.    

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Кузьменчука І.М.    

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  гр. Гузійчук М.В. 

      

 

 

            Сільський    голова ОТГ                                  Ярослав М’якущак 

 

 

 

 
 


