
 

УКРАЇНА 
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

Коломийського  району  Івано-Франківської області 
______________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05.02.2021  р.                            с. Нижній Вербіж                                     №14  

 

 

Про скликання п’ятої сесії  
Нижньовербізької сільської  ради   

 

 

Керуючись п.8 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

1. Скликати п’яту сесію Нижньовербізької сільської ради з проведенням 

пленарного засідання 16 лютого 2021 року о 10.00 год. в залі засідань 

сільської ради, що знаходиться за адресою: вул. Довбуша, 1 с. Нижній 

Вербіж, із порядком денним, що додається. 

2. На сесію запрошуються депутати сільської, районної та обласної рад, обрані 

Нижньовербізькою територіальною громадою, керівники установ та 

закладів сіл, представники громадськості з дотриманням карантинних вимог 

3. Секретарю сільської ради Марущак А. С. забезпечити оприлюднення 

даного розпорядження на офіційному сайті Нижньовербізької сільської 

ради та повідомити депутатів, працівників структурних підрозділів 

сільської ради про дату, час та місце проведення сесії сільської ради.  

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова       Ярослав М’якущак 

  



Додаток до  
розпорядження 

від 05.02.2021 р. №14 

 

 

Порядок денний 

п’ятої сесії Нижньовербізької сільської ради 

(16 лютого 2021 року) 
 

 

I. Про внесення змін до рішень Нижньовербізької сільської ради. 
II. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Нижньовербізької сільської ради. 

III. Про передачу на баланс Великоключівського ліцею комунального 
майна. 

IV. Про встановлення тарифу на теплову енергію. 
V. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується замовниками при визначенні вартості будівництва (нового 
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 
технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок 
коштів бюджету Нижньовербізької сільської ради та коштів 

підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади. 

VI. Про Програму соціально-економічного розвитку Нижньовербізької 
сільської територіальної громади на 2021рік. 

VII. Про затвердження актів приймання-передачі майна закладів освіти 
с.Спас та с.Ковалівка 

VIII. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність 
Нижньовербізької територіальної громади матеріальних цінностей, які 
перебували на балансі комунального некомерційного підприємства 
«Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги 
Коломийської районної ради» 

IX. Про проведення позапланового інституційного аудиту 
Нижньовербізького ліцею. 

X. Про затвердження примірного договору оренди комунального майна. 
XI. Про затвердження Порядку розподілу орендної плати для об’єктів, що 

перебувають у комунальній власності 
XII. Про затвердження уповноваженого органу управління, орендодавця та 

балансоутримувача щодо комунального майна Нижньовербізької  
територіальної громади. 

XIII. Про намір передачі майна в оренду та включення об’єктів до Переліків 
відповідного типу. 

XIV. Про Нижньовербізьку місцеву пожежну охорону. 

XV. Про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної 
громади за 2020рік. 



XVI. Про виконання Ковалівського сільського бюджету за 2020рік. 
XVII. Про виконання Спаського сільського бюджету за 2020рік. 

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

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 затвердження старости с. Спас. 
 

 

XXII. Земельні питання: 
1. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

території в с. Ковалівка. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Гаврилюку М.Ф.    

3. Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ільків П.М. 

4. Про надання земельної ділянки у власність гр. Курліковському І.В. 
5. Про надання земельної ділянки у власність гр. Курліковському І.В. 
6. Про надання земельної ділянки у власність гр. Явдошняку Н.М. 
7. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Калинич П.М. 
8. Про надання земельної ділянки у власність  гр. Калинич П.М. 
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Бежук Є.Й. 

10. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Лесюк М.В. 

12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр. Чукур М.М. 
13.  Про включення земельної ділянки в перелік об’єктів які підлягають 

продажу. 
14. Про включення земельної ділянки в перелік об’єктів які підлягають 

продажу. 
15. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), гр. Андрійчук М. В. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Андрусяка М. М.       

17.     Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Буга М.М.   

18.   Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Буга М. М. 



19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр.  Гуцуляка Ю. Ю.        

20. Про затвердження акту виносу меж земельних ділянок від 23.12.2020 р. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянкикомунальної власності в с. Нижній Вербіж 

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

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),гр. Миронюк М. Л. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), гр. Миронюк М. Ю. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Назарука М. М.       

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

27.    Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), гр. Тафійчука Т. М. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Тихонюк Н. І.             

29.  Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Тихонюк Н. І. 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),спільно-сумісної гр. Шургалюк І. П. та гр. Шургалюк У. І. 

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

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),гр. Шевчука М. П. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Шевчука М. П. 

34. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  
території в с. Великий Ключів, вул. І. Мазепи. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Ужитчака Д. М. 

36. Про надання земельної ділянки  у приватну власність гр. Угринчук Н. І. 
37. Про  внесення змін до рішення сорок четвертьої сесії сьомого 

демократичного скликання від 24.06.2020 р. № 1727. 

38. Про надання земельної ділянки у приватну власність Перлюк Н. В. 
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Панас М. В.   



40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр.  Панас М. В.    

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Остапчук М. М.   

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

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки  гр.  Марук М. Р.       

44.    Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. 
Кушмелюк М. М.   

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Кравчука Ю. М. 

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

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки  гр.  Кавацюк С. М. 

48. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Заячука І. М. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),спільно-сумісної гр. Воронюка М. Д.та гр. Гриньків О. Д. 

50. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки 
внатурі (на місцевості) гр. Гриньків О.Д. 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Горбулевича В. Я.   

52.   Про надання земельної ділянки у приватну власність Гаврилюк Ю. Л.     
53.  Про припинення права користування земельною ділянкою 

 гр.Боївка Н. О. 
54. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. Верхній Вербіж,  вул. Франка. 

55. Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності в с. Верхній Вербіж. 
 

 

Секретар сільської ради     Марущак Анастасія  
 

 

 


