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УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського  району  Івано-Франківської області 
____________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

11.08.2020  р.                               с. Нижній Вербіж                                         №127

  

 

Про скликання сорок п’ятої   
сесії Нижньовербізької 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»,  враховуючи підп.7 п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» : 

І.  Скликати сорок п’яту   сесію Нижньовербізької  сільської   ради   об’єднаної 
територіальної громади з  проведенням  пленарного  засідання  21 серпня 2020  

року  о  14.00  год.  в  клубі  с,Верхній Вербіж  із  порядком  денним,  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 11.08.2020 р. №127 

Порядок денний   
сорок п’ятої сесії  Нижньовербізької   сільської  ради  

( 21 серпня  2020 року) 
І. Про внесення змін до сільського бюджету об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік  

ІІ. Про внесення змін до рішення сільської ради  об’єднаної територіальної громади від 
21.12.2019 року № 1507-XХХІХ/2019 «Про затвердження структури виконавчих органів 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів» 

ІІІ. Про затвердження положення про відділ фінансів та планування виконавчого комітету 
сільської ради об’єднаної територіальної громади 

ІV. Про внесення змін до рішення сесії від 24.04.2017 року № 173-ІІ/2017 «Про затвердження 
положень структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради» 

V. Про взяття на баланс об’єктів інфраструктури, що знаходяться у с.Верхній Вербіж  
VІ. Про створення поліцейської станції на території Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

VІІ. Про участь в одинадцятому  обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування  
VІІІ. Земельні питання  

1. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Стефанціва С. М. 
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  земельної 

ділянки  гр.  Чуфрида М.І. 
3. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Гушуляк С.Я. 
4. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

            земельної  ділянки  гр. Білейчук О. М. 
5. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

             земельної  ділянки  гр. Андрійчуку Р.М. 
6. Про  внесення змін до рішення 39 сесії  7- го дем. скликання Нижньовербізької     

сільської ради № 1538-ХХХІХ/2019  від 29.01.2019 р. 
7. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Кузьменчука Т.В. 
8. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Васильковському В.М. 
9. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту детального  планування  території  в 

с. Верхній Вербіж по вул. Шевченка 

10. Про  надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Васильчук Н.Д. 
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

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

12. Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Гелембен В.Я. 
13. Про розгляд заяви гр.  Ватажишина М.І. 
14. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Павлюк Ю.О. 
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки гр. Муращука В.С. 
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж  

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



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

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

18. Про надання в оренду невитребуваних  земельних часток  (паїв) гр. Гуцуляку В.В. 
19. Про  внесення змін до рішення 17 сесії 7- го дем. скликання Нижньовербізької 

сільської ради № 808-ХVII/2018 від 27.06.2018 р. 
20. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Боднарчук А.В. 
21. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою   щодо 

поділу земельної ділянки в с. Нижній Вербіж по вул. Дружби 

22. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Семеняк В.Е. 
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж  

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

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  
Дренкалюк Л.Ю.        

25. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Тимофіїв І.В. 
26. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення                   

земельної  ділянки  гр. Тимофіїв В.В 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на  
землю, гр. Максим'юк Г.М. 

28. Про розгляд заяви гр.  Осадчук О.М. 
29. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території  в 

с. Нижній Вербіж,  по вул. Шевченка 

30. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Андрійчук О.В. 
31. Про затвердження проекту детального планування території в с. Великий Ключів по 

вул. Коцорина 

32. Про  надання дозволу на виготовлення проекту детального  планування  території  в 
с. Великий Ключів,  по вул. Коцорина 

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

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

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  
Мочернюк Г.М.        

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельної ділянки  гр.  Микитюк М.В. 

36. Про затвердження проекту детального планування території в с. Нижній Вербіж  
в ур. «Біля Кащука» 

37.   Про розгляд клопотання Головного управління  Держгеокадастру в Івано-

Франківській області від 30.06.2020 р. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  
Волощук М. Р. 

39.  Про припинення права користування  земельною ділянкою  гр. Максим'юк Є.В. 
40.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  гр. Кущак І. М. 
41. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  що посвідчують право власності на 
землю гр. Ковбаснюка П. Ю.                



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

43. Про  внесення змін до рішення сорок четвертої сесії сьомого  демократичного 
скликання  №1715- XLІV/2020 від 24.06.2020 р.   

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

45. Про  внесення змін до рішення 43 сесії 7- го дем. скликання Нижньовербізької 
сільської ради ОТГ № 1680-ХLIII/2020 від 14.05.2020 р. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності  на землю 
гр. Куника В. В.               

47.    Про  розгляд заяви гр. Ковбаснюка П. Ю. 
48. Про надання дозволу  на  розроблення генерального плану та плану   зонування  

території села Нижній Вербіж,  Нижньовербізької  сільської ради ОТГ 

Коломийського району, Івано-Франківської області 
49. Про розгляд заяви гр. Страшецького П.М. 
50. Про розгляд заяви гр. Кирилюка А.А. 
51. Про затвердження проекту детального планування території в с. Верхній Вербіж  

в урочищі «Царина» 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності  на землю 
гр. Савчук М. М.               

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. Стефурака Ю. М.         

54. Про припинення права користування  земельною ділянкою гр. Савчин М.В. 
55. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.Ковцуняк  М.В. 
56. Про припинення права користування  земельною ділянкою гр. Кравчук Н.В. 
57. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.Кравчук В.М. 
58. Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Стефанко В.М. 
59. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.Заячук М.В. 
60. Про затвердження проекту детального планування території в с. Мишин  по вул. 

Бурова 

61. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  с. Мишин по вул. Бурова        

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

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  с. 
Мишин, ур. «Царина» для передачі її  в користування (оренду) для розміщення та 
експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Заячука В. В.       

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

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

Секретар сільської ради                                  Наталія  Андрушко 


