
                                                        Додаток до  
                                                                розпорядження    

                                                                          від 05.05.2020 р. №65 

Порядок денний  сорок третьої сесії  Нижньовербізької   сільської  ради  
( 14 травня  2020 року) 

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

ІІ. Про звільнення від плати за користування майном на час дії карантину  
ІІІ. Про передачу на баланс КП «Благоустрій ОТГ»  контейнерів для відходів 

ІV.Про взяття на баланс пам’ятника у селі Великий Ключів 

V. Про визнання виконавчого комітету суб’єктом  державної реєстрації  
VІ. Розгляд земельних питань 

1. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  гр. Старух Лесі Мих. 

2. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки гр. Старух Л. М. 

3. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки гр. Кавацюка І. М. 

4. Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки  в с. Нижній Вербіж по вул. Грушевського 
для передачі її в оренду           

5. Про  розгляд заяви гр. Старух О. М. 
6. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в с. Нижній Вербіж по вул. Мартовича 

7. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки гр. Попадюк Г. М. 

8. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки гр. Кузьменчук Г. В. 

9. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки гр. Миронюка М. М. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки гр.  Максим'юк Н. М. 

11.   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  гр.  Козарук В. П. 

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

13. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. 
Кузьменчук Т. Д. 

14. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки гр. Волчанова Т. І. 

15. Про розгляд заяви гр. Андрусяка М. М. 
16. Про затвердження проекту змін до генерального плану поєднаного з 

детальним планом території с. Мишин в урочищі «Царина» 



17. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки ПрАТ «Київстар» с. Мишин в урочищі 
«Царина» 

18. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Леонец 
О.А. 
 

            Сільський    голова ОТГ                                            Ярослав М’якущак 

 


