
 

                                             Порядок денний  
                                            ХV   сесії  VІІІ скликання  
                                       Верхнянської сільської ради  
                                               28 жовтня 2021 року 

 

1.Про  внесення  змін  та  доповнень  до  сільського  бюджету на 2021  рік 

   рішення № 282-15/2021 , доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

2. Про затвердження переліку послуг Відділу-ЦНАП Верхнянської сільської 
ради в новій редакції 
 рішення № 283-15/2021 , доп.Данюк С.І.-начальник Відділу-ЦНАП  
3.Про організацію харчування учнів (вихованців) закладів освіти у  
2021-2022 навчальному  році  , зі змінами. 
рішення № 284-15/2021 , доп.Паньків М.М.-головний спеціаліст відділу світи 

4.Про передачу на  баланс закладів Верхнянської сільської ради основних 
засобів малоцінних нематеріальних активів та виробничих запасів 

рішення № 285-15/2021 , доп.Лугова О.В.-головний бухгалтер Верхнянської сільської ради 

5. Про внесення змін до структури та  штатної чисельності Верхнянської 
дитячої  школи мистецтв 

 рішення № 286-15/2021 , доп.Дуда Н.Г.-директор Верхнянської ДШМ 

6.Про затвердження Програми регулювання  чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами на території Верхнянської сільської ради на 
2021-2024 роки 

рішення № 287-15/2021 , доп.Малібрський М.Б.сільський голова 

7.Про затвердження Програми розвитку  культурно-мистецьких 
заходів,релігій та  туризму на  території Верхнянської сільської ради на 2021-

2024 роки 

рішення № 288-15/2021 , доп.Стратієнко І.І.-начальник  сектору зпитанькультури,релігій  
та туризму 

8.Про врегулювання  земельних відносин 

рішення № 289-15/2021 , доп.Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних питань 

9.Про надання одноразової  матеріальної допомоги. 
рішення № 290-15/2021 , доп.Ситник М.Я.-секретар ради 

Земельні питання 

10. Про припинення права користування земельними ділянками та 
переведення земельних ділянок в землі запасу Верхнянської  сільської  ради 
Калуського району 

рішення № 291-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

11. Про затвердження актів комісії  з розгляду земельних спорів 

рішення № 292-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
передачу земельних ділянок у приватну власність 



рішення № 293-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

 

13. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для ведення ОСГ і передачу таких ділянок у власність громадянам 

рішення № 294-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

14. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, цільове призначення яких змінюється для ведення ОСГ та передачу 
таких ділянок у власність громадянам 

рішення № 295-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

15. Про внесення змін у рішення № 252-13/2021 від 10.09.2021 року 

рішення № 296-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

16. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності 
рішення № 297-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в  
натурі (на місцевості)  
рішення № 298-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

18. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства  
рішення № 299-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького обслуговування – для обслуговування 
народного дому в с. Збора, вул. Молодіжна, 48 Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-Франківської області 
рішення № 300-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

20. Про затвердження робочого проекту землеустрою щодо рекультивації 
порушених земель при розміщенні та бурінні розвідувальної свердловини № 
28 в с. Верхня, урочище "Попова гора" на території Верхнянської сільської 
ради Калуського району Івано-Франківської області 
рішення № 301-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

21. Про укладення договору оренди земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами та визначення умов 
договору 



рішення № 302-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

22. Про укладення договору оренди земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та 
визначення умов договору 

рішення № 303-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, цільове призначення якої змінюється із земель запасу у землі 
для іншого сільськогосподарського призначення – для обслуговування 
нежитлової будівлі складу по вул. Войнилівська, 134а за межами населеного 
пункту  
с. Верхня 

рішення № 304-15/2021 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господарства та  
землеустрою 

9.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 


