
Додаток до  
розпорядження    
від 11.10.2021 р. №216 

 

Порядок денний 

шіснадцятої  сесії  Нижньовербізької   сільської  ради 

                                              (21 жовтня 2021 року) 
I. Про дострокове припинення повноважень депутата Нижньовербізької 

сільської ради VIII демократичного скликання Полагнюк О.В. 

II. Про затвердження протоколів про результати електронного аукціону 

III. Про затвердження комплексної Програми «Здоров’я населення 
Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021-2022роки» 

IV. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Нижньовербізкій сільській територіальній громаді на 

2018-2022роки. 
V. Про виконання бюджету за І півріччя 2021року. 

VI. Про внесення змін до бюджету Нижньовербізої сільської 
територіальної громади на 2021рік. 

VII. Про ліквідацію сільських виборчих комісій. 
VIII. Земельні питання: 

1. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Атаманюка В. В.            

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення  земельної ділянки  гр.  Тимофіїва М. В. 

3. Про затвердження проекту  детального планування території в с. Верхній 
Вербіж в урочищі «Царина» 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Теслевич О. П. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Теслевича А. С. 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Кавацюк К. П.            

7. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. 
Мельничук М. М. 

8. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Мельничук Р. М. 

9. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Королець В. С. 

10. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Волощука В. В. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Дибач В. М. 



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

13. Про внесення змін в рішення дванадцятої  сесії восьмого демократичного 
скликання Нижньовербізької сільської ради від 15.07.2021 року № 393-

XII/2021 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Пушкарук Г. М. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Кравчук М. І. 

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

17. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Сорича П. 
М. 

18. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Сорич Н. В. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Токарчук М. В. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Тафійчука Т. М. 

21. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Виклюк Н. М. 

22. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Ковцуняк Г. В. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Бойчука П. В. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Ожитчук Н. Ю. 

25. Про надання в оренду не витребуваних земельних часток  (паїв) фізичній  
особі-підприємцю Попадюку Д.В. 

26. Про включення земельної ділянки в перелік об'єктів,  які підлягають 
продажу 

27. Про припинення права користування   земельною ділянкою  гр. Ласійчук 
П. П. 

28. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Бойків Ю. М. 

29. Про надання дозволу  на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної  ділянки  в с. Мишин  по вул. Молодіжна, 17,  для 
передачі її в оренду              

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

31. Про затвердження технічної документації  із землеустрою, щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право власності на землю гр. Грабовецької М. Д.     

32. Про розгляд заяви гр. Федоряк А. Д. 



33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр. Венгринського І. І. 

34. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  

території в с. Спас, вул. Шашкевича 

35. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Махов Д. П. 

36. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Тимофіїв 
В.М. 

37. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Гаврилюк В.М. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності для продажу  права оренди на земельних 
торгах  по вул. М. Грушевського с. Ковалівка 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення  земельної ділянки гр. Андрійчишина М. М. 

40. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Юрченко М. М. 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Анастасія РОМАНЕНЧУК 


