
 

 

 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського  району  Івано-Франківської області 

____________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

07.10.2019  р.                               с. Нижній Вербіж                                         №240

  

Про скликання тридцять сьомої   

сесії  сільської  ради   

 

                Керуючись п.8 ст. 42, ч.12  ст.46  Закону  України   «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,    Законом  України  «Про  доступ  до  публічної  

інформації» : 

І.  Скликати тридцять сьому   сесію Нижньовербізької  сільської   ради   

об’єднаної територіальної громади з  проведенням  пленарного  засідання   

16 жовтня 2019  року  о  14.00  год.  в  залі  засідань  сільської  ради із проектом 

порядку  денного,  що  додається.   

ІІ. Заступнику   сільського  голови ,  секретарю  сільської   ради,  керівникам   

відділів,  управлінь ,  старостам  сіл  об’єднаної територіальної громади  

прийняти  участь    у   роботі    засідань  постійних   комісій  сільської  ради   та  

пленарному   засіданні  сесії  ради. 

ІІІ. Контроль  за  підготовкою   сесії   покласти  на секретаря  сільської  ради  

Андрушко  Н.І. 

 

Сільський    голова ОТГ                                  Ярослав М’якущак 

 

 

 

 

 



Додаток до 

розпорядження 

від 07.10.2019 р. №240 

Порядок денний   

37сесії  Нижньовербізької   сільської  ради ( 16 жовтня  2019 року) 

 

І. Про Бюджетний регламент Нижньовербізької сільської об’єднаної 

територіальної громади  

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

громади від 09.07.2019 року № 1257-ХХХІ/2019 «Про затвердження граничних 

сум витрат»  

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

громади від 04.06.2019 року № 1247-ХХХ/2019 «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 спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції  

VІ. Про внесення змін та доповнень до програми підтримки та розвитку установ 

первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки  

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

громади від 20.12.2018 року № 1017-XХІV/2018 «Про затвердження структури 

та чисельності апарату Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади та її виконавчого органу на 2019 рік»  

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

громади на 2019 рік  

ІХ. Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління 

активами Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 

роки 

Х. Земельні питання : 

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

 

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

 

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

 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                   

гр. Воронюка В.В.                                                                                                           

5. Про затвердження проекту детального планування території в с. В. Ключів по 

вул. Набережна 



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

Вербіж по вул. Шевченка 

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

Вербіж  по вул. Коновальця 

 

8. Про  погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

на землю гр. Василику М.Г. 

 

9. Про розгляд заяви гр.  Павличко В.В. 

 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Осадчук О.М. 

 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                

для ведення особистого селянського  господарства гр.  Заріне Г.М.                              

12. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо становлення 

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

на землю гр. Козловського А.М.       

13.Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Козловського А.М. 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Туліки М.В. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Туліки М.В. 

 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Панчук О.В. 

 

17. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Стефака В.М. 

 

18. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. В.Вербіж по вул. І.Франка 

 



19. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  

території в с. В.Вербіж в ур. «Царина» 

 

20. Про затвердження переліку та умов  продажу права оренди земельних  

ділянок на земельних торгах у формі аукціону 

 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Андрусяк М. М. 

 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Андрусяк М. М. 

 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Біланюк О. В. 

 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

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

право власності на землю гр. Біняс М. М. 

 

 

 

            Сільський    голова ОТГ                                  Ярослав М’якущак 

 
 


