
 

                                             Порядок денний  
                            ХІV  позачергової сесії  VІІІ скликання  
                                     Верхнянської сільської ради  
                                             20 вересня 2021 року 

 

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

   рішення № 261-14/2021 , доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

2.Про затвердження Статуту Верхнянської сільської ради в  новій  редакції. 
   рішення № 262-14/2021 , доп.Маліборський М.Б.,сільський голова Верхнянської 
сільської  
   ради  
3.Про перейменування фінансового відділу Верхнянської сільської ради та  
затвердження Положення про  фінансовий  відділ в  новій   редакції. 
   рішення № 263-14/2021 , доп. Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

4.Про перейменування відділу освіти Верхнянської сільської ради та  
затвердження Положення про відділ  освіти Верхнянської сільської ради в  
новій  редакції 
 рішення № 264-14/2021 , доп.Паньків М.М.-головний  спеціаліст відділу  освіти 
Верхянської сільської ради 

5.Про перейменування закладів освіти Верхнянської сільської ради  та  
затвердження  Статутів освітніх закладів  в  новій  редакції 
 рішення № 265-14/2021 , доп.Паньків М.М. 
6.Про перейменування Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної  медико-санітарної  допомоги Верхнянської сільської ради та  
затвердження Статуту Верхнянської сільської ради в  новій  редакції 
 рішення № 266-14/2021 , доп.Маліборська І.В.-головний  лікар КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

7.Про перейменування Комунального підприємства « Верхнянський  
господар» та  затвердження  Статуту комунального підприємства в  новій  
редакції 
 рішення № 267-14/2021 , доп.Філіпович І.М.-директор КП « Верхнянський  господар» 

8.Про перейменування служби у  справах  дітей Верхнянської сільської ради  
та  затвердження  Положення  про службу у справах дітей  в  новій  редакції 
 рішення № 268-14/2021 , доп.Стефанів О.М.-начальник  служби у справах дітей 

9.Про перейменування «Інклюзивно-ресурсного центру» Верхнянської 
сільської ради  та  затвердження  Статуту закладу  в  новій  редакції 
 рішення № 269-14/2021 , доп.Конєвич В.В.-директор ІРЦ 

10.Про перейменування Верхнянської дитячої школи мистецтв  та  
затвердження  Статуту закладу  в  новій  редакції 
 рішення № 270-14/2021 , доп.Дуда Н.Г.-директор Верхнянської ДШМ 

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

 рішення № ____-14/2021 , доп.Дуда Н.Г.-директор Верхнянської ДШМ 

12. Про звернення  депутатів щодо підняття  цін на природній газ. 
 рішення № 271-14/2021 , доп.Дуда Н.Г.-директор Верхнянської ДШМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні питання 

13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель населеного пункту села Завадка Верхнянської 
сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області 
рішення № 272-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться за межами населеного 
пункту с. Верхня Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району 

рішення № 273-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

15. Про затвердження актів комісії  з розгляду земельних спорів 

рішення № 274-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

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

рішення № 275-14/2021 доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

17. Про внесення змін у рішення № 213-11/2021 від 29.07.2021 року 

рішення № 276-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) 
рішення № 277-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

19. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства 

рішення № 278-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

20. Про укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі та визначення умов договору 

рішення № 279-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

21. Про розгляд звернення гр. Стельмащука Андрія Миколайовича, жителя м. 
Яремче, вул. Мічуріна, 51а 

рішення № 280-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 



22. Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок 
комунальної власності, продаж права оренди на які буде виставлено на 
земельні торги окремими лотами та надання дозволу на розробку документації 
із землеустрою 

рішення № 281-14/2021 , доп.Хухра О.В.- завідувач сектору землеустрою Верхнянської 
сільської ради 

23.Різне 

 

 

 


