
                                                                    Додаток до  
                                                                розпорядження    

                                                                      від 12.06.2020 р. №91 

Порядок денний   
сорок четвертої сесії  Нижньовербізької   сільської  ради  

( 24 червня  2020 року) 
І. Про  виконання   сільського бюджету об’єднаної  територіальної громади за І 
квартал 2020 року 

 

ІІ.  Про спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції 
 

ІІІ. Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної  територіальної громади 
на 2020 рік 

 

ІV. Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади на період 2018 – 2026 років 

 

V. Про затвердження контингенту та погодження помісячного розміру  

батьківської плати на 2020-2021 навчальний рік у Нижньовербізькій 

дитячій школі мистецтв 

 

VІ. Про затвердження структури та штатної чисельності непедагогічного  

персоналу закладів загальної середньої освіти Нижньовербізької сільської 
об’єднаної територіальної громади  

 

VІІ. Про внесення змін до рішення від 25.06.2019 року № 1250-ХХХІ/2019 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у Нижньовербізькій сільській 

раді об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

VІІІ. Про затвердження Положення про піклувальну раду закладів загальної 
середньої освіти Нижньовербізької ОТГ 

 

ІХ. Земельні питання  

1. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Старух Л. М. 
2. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Стефанціва С. М. 
3. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Миронюка О. О. 
4. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території 

в с. Великий Ключів по вул. Відродження 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр.  Сенюка М. Я.    

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр.  Сенюк І. М. 

7. Про затвердження проекту детального планування території в с. Нижній Вербіж  
по вул. Лисенка 



8. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю гр. 
Миронюка В.Д.                

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки гр. Бойчук Л. В. 

10.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр.  Павличко М. М. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр.  Павличко О. В. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр.  Шевчука М. Ю. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр.  Шевчука М. Ю. 

14.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  гр. Варчука В. М. 

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

16. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Данищук М. М. 

17. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки  гр. Кравчука М. В. 

18. Про затвердження проекту детального планування території в с. Мишин   по вул. Бурова 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  
Волощук Г. І.    

20. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Назарука В. М. 
21. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  гр. Фартачук О. В. 
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  

Гузійчука І. М. 
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  

Гузійчука М. М. 
24.  Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю 
гр. Федюка М. Й.        

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю 
гр. Ясінської С. Ф.              

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на землю 
гр. Ясінської С. Ф.              

27.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення зміни  
              цільового призначення земельної  ділянки с. Мишин 

28.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення зміни  
              цільового призначення земельної  ділянки с. Мишин 

29. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення зміни  
              цільового призначення земельної  ділянки с. Мишин 

30. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення зміни  
              цільового призначення земельної  ділянки с. Мишин 

31. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення зміни  
              цільового призначення земельної  ділянки с. Мишин 

32. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Воронюк О.М. 



33. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Ковцуняк В.В. 
34. Про затвердження проекту детального планування території в с. Нижній Вербіж  

по вул. Довбуша 

35. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Котюка І. М. 
36. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Котюка І. М. 
37. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Котюка Ю. М. 
38. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Котюка М. В. 
39. Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  в с. Мишин  по вул. Молодіжна для передачі її в оренду              
40. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення зміни 

цільового призначення земельної  ділянки с. Мишин 

41. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Ткачука В. Я 

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

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки гр. Кривоносюка Р. Б. 

44. Про затвердження акту комісії   Нижньовербізької сільської  ради  від 11.06.2020 р. по 
зверненню гр. Дрібнюк М.П. 

45. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської  ради  від 11.06.2020 р. по  
зверненню гр. Ковбаснюка М.П. 

46. Про розгляд заяви гр.  Дренкалюк Л.Ю. 
47. Про розгляд заяви гр.  Дренкалюк Л.Ю. 
48. Про розгляд заяви гр.  Бойчука М.Я. 
49. Про розгляд заяви гр.  Варчук С.В. 
50. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 11.06.2020 р. по 

колективному зверненню жителів с. В. Ключів 

51. Про затвердження акту комісії  Нижньовербізької сільської ради  від 11.06.2020 р. по 
зверненню жителів с. В. Ключів, вул. О.Кобилянської 

52. Про надання в оренду невитребуваних земельних часток  (паїв) ТзОВ «Оскар Агро»               
53. Про розгляд заяви  гр.  Червінського В.Є. 

 

Секретар сільської ради                                  Наталія  Андрушко 

 


