
  

                                                              
Україна  

Верхнянська сільська рада  
об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
дев’ята  сесія восьмого скликання       

                    

                                                            ПРОТОКОЛ №9 

Від 27  квітня  2021 року 

село Верхня 

 

Всього обрано депутатів   - 22 чол. 
                                 

                                             Присутні на  сесії 
 

Присутніх депутатів      -  16 чол. 
Сільський голова   Маліборський Михайло Богданович 

Заступник сільського голови Олексин  Олег  Володимирович 

Маліборська Ірина  Василівна-депутат районної ради 

Старости сіл ОТГ- Луговий І.Я.,Зомчак М.Д.,Нижник Ф.М.,Ладаняк В.М.,Попович М.В.,  
керівники відділів  та  секторів Верхнянської сільської  ради ОТГ, вчителі загальноосвітніх 
закладів,працівники відділу освіти Верхнянської сільської ради ОТГ 

 

             Засідання дев’ятої  сесії Верхнянської сільської  ради ОТГ восьмого скликання 
розпочав сільський голова Маліборський  М.Б. 
            Голова ознайомив  присутніх з  порядком денним  дев’ятого   засідання  сесії, який був 
надісланий депутатам на ознайомлення на  персональні електронні адреси та запропонував 
питання 7 порядку  денного  розглянути в порядку  денному першим питанням. 
 За пропозицією Гнатіва Р.М.-депутата в/о №3, до порядку денного  внесено питання ,щодо 
обмежень при нарахуванні премій працівникам ОТГ та  за пропозицією Маліборського М.Б. –
сільського  голови ,додатково внесено два питання до порядку денного. 

             Враховуючи  пропозицію депутата та сільського голови  ,сільська рада затвердила 
порядок денний  сесії із запропонованими змінами 

                              

                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про внесення змін до  структури та штатної чисельності Верхнянської сільської 
ради ОТГ 

рішення № 137-9/2021 , Маліборський М.Б.- сільський голова 

2.Про затвердження  звіту про виконання сільського бюджету Верхнянської сільської ради 
ОТГ  за І квартал 2021 року. 
рішення № 138-9/2021 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

3.Про затвердження  Програми зайнятості населення Верхнянської сільської ради ОТГ на 
2021-2023 роки 

рішення № 139-9/2021 , Петришин Н.М.-начальник відділу соціального  захисту 

4.Про внесення змін та доповнень до бюджету Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021 рік 

рішення № 140-9/2021 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

5.По затвердження Цільової  програми соціального  захисту  населення Верхнянської сільської 
ради ОТГ на 2021-2023 роки , в новій редакції 
рішення № 141-9/2021 , Петришин Н.М.-начальник відділу соціального  захисту 



6.Про внесення змін до штатного  розпису по Будинках культури і клубах рішення № 142-

9/2021 , Стратієнко І.І.-зав.сектору з питань культури, релігій та  туризму 

7. Про внесення змін до рішення  сесії від 18.09.2020 р.№894-54/2020 «Про організацію 
харчування учнів (вихованців) закладів освіти у 2020-2021 роках» 

рішення № 143-9/2021 , Климишин І.І.-начальник відділу  освіти 

8.Про  взяття  на баланс основних фондів переданих з балансу управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області  
рішення № 144-9/2021 , Лугова О.В.-головний бухгалтер  
9. Про  передачу на баланс закладів Верхнянської сільської ради ОТГ основних засобів, 
малоцінних нематеріальних активів та  виробничих запасів. 
рішення № 145-9/2021 , Лугова О.В.-головний бухгалтер 

10. Про затвердження  розрахунку  вартості вивезення  та захоронення ТПВ для  одного 
жителя Верхнянської сільської ради ОТГ 

 рішення № 146-9/2021 , доп.Філіпович І.М.-директор КП « Верхнянський  господар» 

11. Про підтримку  звернення Асоціації міст України 

рішення № 147-9/2021 , Маліборський М.Б.- сільський голова 

12.Про виділення одноразової матеріальної допомоги 

рішення № 148-9/2021 , доп.Ситник М.Я.-секретар сільської ради 

Земельні  питання. 
13. Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти – для будівництва 
та  обслуговування будівель Станьківської  гімназії в с. Станькова, вул. Галицька, 188а 
Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 149-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
14. Про припинення права користування земельними ділянками та переведення земельних 
ділянок в землі запасу Верхнянської  сільської  ради ОТГ   
рішення № 150-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
15. 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 № 151-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
16. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове 
призначення яких змінюється для ведення ОСГ та передачу таких ділянок у власність 
громадянам 

рішення № 152-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
17. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
ОСГ та передачу таких ділянок у власність громадянам 

рішення № 153-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
18. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в  натурі (на місцевості)  
рішення № 154-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
19. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

рішення № 155-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
20. Про внесення змін у рішення № 849-50/2020 від 12.03.2020 року 

рішення № 156-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
21. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 
поділу земельних ділянок комунальної власності 
рішення № 157-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
22. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Завадка на території 
Верхнянської сільської ради ОТГ  
рішення № 158-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
23. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо поділу земельних 
ділянок комунальної власності, які знаходяться за межами населеного пункту с. Верхня на 
території Верхнянської сільської ради ОТГ 



рішення № 159-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
24. Про укладення договору оренди земельної ділянки та визначення умов договору 

рішення № 160-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
25. Про укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі та визначення умов договору 

рішення № 161-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки в оренду 

рішення № 162-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
27. Про  затвердження актів земельної комісії 
рішення № 163-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
28. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги – для  
обслуговування будівлі ФАПу в с. Збора, вул. Б. Хмельницького, 2б на території Верхнянської 
сільської ради об’єднаної територіальної громади 

рішення № 164-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
29. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в  натурі (на місцевості), які будуть 
виставлені на земельні торги щодо продажу прав оренди на них 

рішення № 165-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
30. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо поділу  земельних  ділянок 
комунальної власності ,які знаходяться за межами населеного пункту с.Верхня, урочище 
«Господарський двір» на території Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 166-9/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
31.Різне 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до  структури та штатної чисельності Верхнянської 
сільської ради ОТГ 

ДОПОВІДАВ :Маліборський М.Б.-сільський голова, який  сказав, що в  зв’язку  з переходом 
на самофінансування закладів освіти з січня 2021року є доцільність оптимізувати відділ 
освіти Верхнянської сільської ради ОТГ шляхом внесення  змін до її структури та  штатної  
чисельності .Сільський голова зауважив, що за пропозицією депутата в/о № 7 Засідка М.Я. та 
голів трьох постійних комісій, проведено спільне засідання  комісій , щодо зменшення 
чисельності працівників  в  структурі відділу освіти. Комісіями рекомендовано зменшити 
кількість працівників до 4-5 осіб. 
Олексин О.В.-заступник сільського  голови, який  для  порівняння  провів моніторинг щодо 
кількісного  складу  працівників відділів  освіти шести громад та озвучив результати 
проведеного  порівняння. 
Шпарій В.В.-голова  постійної депутатської комісії з питань прав людини, який ознайомив 
присутніх з пропозиціями трьох постійних  комісій ,щодо рекомендованих змін в структурі  
відділу  освіти. 
ВИСТУПИЛИ :Климишин І.І.-начальник відділу освіти , який сказав, що в структуру  
відділу  освіти Верхнянської сільської ради ОТГ вже вносились зміни , щодо штатної 
чисельності , тому він просить залишити всі посади . 
Бігун С.О.- директор Зборянської гімназії, Рогальська М.Ф.-завідувач Степанівської 
початкової школи, Прокопів С.В.-директор Верхнянського ліцею, які сказали ,що в відділі 
освіти працюють люди, зокрема методист та інженер-будівельник , які допомагають веденню 
господарської , методичної та фінансової роботи закладам  освіти , які з  січня  2021 
працюють самостійно і потребують допомоги. 
Сільський голова запропонував проект рішення  по даному питанню, додавши  до першої та  
другої пропозиції рекомендовані рішенням  спільного засідання  трьох депутатських комісій 
посаду інженера будівельника. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  



ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

2.СЛУХАЛИ : Про  затвердження  звіту про виконання сільського бюджету 
Верхнянської сільської ради ОТГ за І-ий квартал 2021 року 

ДОПОВІДАЛА :Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу Верхнянської сільської ради 
ОТГ, яка зачитала звіт про виконання сільського бюджету за І-ий квартал 2021 року та 
проект рішення  по даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  

ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №138-9/2021 «Про затвердження  
звіту про виконання сільського бюджету Верхнянської сільської ради ОТГ за І-ий квартал 
2021 року » додається. 
3.СЛУХАЛИ : Про затвердження  Програми зайнятості населення Верхнянської сільської 
ради ОТГ на 2021-2023 роки 

ДОПОВІДАЛА: Петришин Н.М.-начальник відділу соціального захисту населення , яка 
сказала, що для виконання різного  роду громадських робіт громадянами, які  перебувають 
на обліку в Калуській  філії центру  зайнятості необхідно прийняти Програму та  закласти 
кошти для співфінансування. Дане питання було вивчено на  бюджетній  комісії, 
опрацьовано  та  підготовлено відповідну Програму. 
ВИСТУПИЛИ: Гаврилів Р.І.- депутат в/о №5 , Солтис Н.М.-депутат в/о № 6 , Шпарій В.В.-
депутат в/ №3  , які запропонували підтримати проект рішення про затвердження Програми 
зайнятості населення 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №139-9/2021 «Про затвердження  
Програми зайнятості населення Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021-2023 роки » 

додається. 
4.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін та доповнень до бюджету Верхнянської сільської 
ради ОТГ на 2021 рік 

ДОПОВІДАВЛА: Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу Верхнянської сільської ради 
ОТГ, яка сказала, що проект рішення  по внесенню змін до  сільського бюджету розглядався 
на бюджетній комісії, опрацьований, узгоджений з керівниками відділів ,надісланий  всім 
депутатам на персональні  електронні адреси, змін немає тому пропонується затвердити 
проект рішення  по даному  питанню. 
Сільський голова поставив на голосування  проект рішення 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:додаються  
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №140-9/2021 «Про внесення  змін 
та доповнень до бюджету Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021 рік » додається. 
5.СЛУХАЛИ : Про затвердження Цільової  програми соціального  захисту  населення 
Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021-2023 роки , в новій редакції  
ДОПОВІДАЛА: Петришин Н.М.-начальник відділу соціального захисту населення , яка 
сказала, що з обласного бюджету ,на  підставі реєстру  помісячного розпису департаменту 
фінансів Івано-Франківської ОДА від 17.02.2021 року передбачено  кошти на фінансування 
медикаментів для  учасників аварії на Чорнобильській АЕС ,на  поховання  учасників 
бойових дій та на пільги по оплаті ЖКП ,тому необхідно прийняти Заходи до Програми 
соціального захисту  в  новій  редакції прийнявши до місцевого бюджету кошти обласного 
бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Пришляк І.П.-депутат в/о №4, Каблаш В.С. -депутат в/о № 2 , Олексин О.В.-
заступник  сільського голови, які підтримали зміни до Програми . 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №141-9/2021 «Про затвердження 
Цільової  програми соціального  захисту  населення Верхнянської сільської ради ОТГ на 
2021-2023 роки , в новій редакції » додається 

6.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін до штатного  розпису по Будинках культури і клубах 

ДОПОВІДАВ:Стратієнко І.І.-завідувач сектору  культури, релігій та  туризму  який  сказав , 
що в стуктуру  сектору  доцільно ввести 0.5 ставки електрика,  оскільки по даному  напрямку  
роботи  в громаді  відсутній фахівець і є економія коштів . Тому  пропоную звукорежисеру 



сектору додати пів ставки електрика і встановити дні ,коли він зможе виїжджати на 
старостати для  виконання робіт. 

ВИСТУПИЛИ: Нижник Ф.М., Зомчак М.Д.,Ладаняк В.М.- старости сіл громади,  які внесли 
пропозицію ,щоб кожен понеділок  був відведений для  виконання робіт   ,які  потребують 
залучення  електрика з виїздом на старостати. 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №142-9/2021 «Про внесення  змін 
до штатного  розпису по Будинках культури і клубах » додається 

7.СЛУХАЛИ : Про внесення  змін до  рішення сесії від 18.09.2020 р.№894-54/2020 «Про 
організацію харчування учнів (вихованців) закладів освіти у 2020-2021 роках» 

ДОПОВІДАВ:Климишин І.І., який  сказав, що з метою збалансованого раціонального 
харчування учнів, вихованців закладів освіти Верхнянської ОТГ необхідно збільшити  
вартість харчування на одного учня до 45грн. 
ВИСТУПИЛИ: Гаврилів Р.І.-голова бюджетної комісії, який  сказав, що дане  питання 
розглядалося на бюджетній комісії і фінансування  дозволяє збільшити вартість харчування  
на одного  здобувача освіти.  
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №143-9/2021 «Про внесення  змін 
до  рішення сесії від 18.09.2020 р.№894-54/2020 «Про організацію харчування учнів 
(вихованців) закладів освіти у 2020-2021 роках»» додається 

8.СЛУХАЛИ : Про  взяття  на баланс основних фондів переданих з балансу управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області  
ДОПОВІДАВ: Маліборський М.Б.-сільський голова, який  зачитав звернення директора 
управління  капітального будівництва в Івано-Франківській області щодо взяття  на баланс 
затрат по  об’єктах , роботи на  яких виконувались в 2019-2020 роках а  саме: капітальний 
ремонт  вуличного  освітлення  сіл Негівці  та Вилки.  

ВИСТУПИЛИ: Багрій В.В.-депутат в/о №1,Добрянський М.М.-депутат в/о №4,Шпарій В.В.-
депутат в/о №3,які підтримали пропозицію сільського  голови. 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №144-9/2021 «Про  взяття  на 
баланс основних фондів переданих з балансу управління капітального будівництва в Івано-

Франківській області  » додається 

9.СЛУХАЛИ : Про  передачу на баланс закладів Верхнянської сільської ради ОТГ 
основних засобів, малоцінних нематеріальних активів та  виробничих запасів  

ДОПОВІДАВ: Маліборський М.Б.-сільський голова, який  сказав , що сільською радою 
закуплено майно яке необхідно  передати на баланс  КП «Верхнянський господар» та 
спортивний інвентар і  форми командам сіл Негівці, Верхня  та  Збора. 
ВИСТУПИЛИ: Шпарій В.В.-депутат в/о №3, який сказав, що весь інвентар дійсно 
використовується футбольними командами під час футбольних матчів і необхідно здійснити 
заходи ,щодо передачі майна. 

Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №145-9/2021 «Про  передачу на 
баланс закладів Верхнянської сільської ради ОТГ основних засобів, малоцінних 
нематеріальних активів та  виробничих запасів » додається 

10.СЛУХАЛИ : Про  затвердження  розрахунку  вартості вивезення  та захоронення 
ТПВ для  одного жителя Верхнянської сільської ради ОТГ 

ДОПОВІДАВ: Маліборський М.Б.-сільський голова, який  сказав , що на  розгляд  депутатів 
та  постійних депутатських комісій  виносилось питання  про перегляд  тарифів  на  
вивезення  ТПВ КП «Верхнянський господар»  . Пропонується на  розгляд депутатів  
розрахунок вартості вивезення  та  захоронення ТПВ  на  одного  жителя. 



ВИСТУПИЛИ: Філіпович І.М.-директор КП «Верхнянський  господар», який сказав що 
розрахунок тарифів зроблений у  відповідності  до  нових цін на матеріали та паливо і 
становить 19,94 грн. для  одного  жителя. 
Гаврилів Р.І.-депутат в/о №5,Грохола Р.І.-депутат в/о №3,Шпарій В.В.-депутат в/о №3 , які 
внесли пропозицію новий  розрахунок  тарифів на вивіз ТПВ застосовувати з 01.07.2021 року 

та  зобов’язати КП «Верхнянський господар »заключити додаткові угоди до договорів  на  
вивіз сміття. 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №146-9/2021 «Про затвердження  
розрахунку  вартості вивезення  та захоронення ТПВ для  одного жителя Верхнянської 
сільської ради ОТГ » додається 

11.СЛУХАЛИ : Про  підтримку звернення Асоціації міст України 

ДОПОВІДАВ: Маліборський М.Б.-сільський голова, який  ознайомив  присутніх з 
зверненням Асоціації міст України , щодо  підтримки законопроектів №5066 та №5066-1  

ухвала яких дасть можливість збільшити частку ПДФО до бюджетів громад. 
ВИСТУПИЛИ: Климишин І.Т.-депутат в/о №3,Гнатів Р.М.-депутат в/о №3,Кузів І.І.-депутат 
в/о №3,які підтримали звернення Асоціації міст України. 
Сільський голова зачитав проект рішення по  даному  питанню 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ: додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №147-9/2021 «Про  підтримку 
звернення Асоціації міст України» додається 

12.СЛУХАЛИ : Про виділення одноразової  матеріальної допомоги 

ДОПОВІДАЛА: Ситник М.Я.-секретар сільської ради ОТГ, яка зачитала заяву ,щодо 
виділення одноразової матеріальної допомоги на  лікування. 

ВИСТУПИЛИ : Багрій В.В.-депутат в/о №1,Данюк С.І.-депутат в/о № 4 , які запропонували  
виділити заявнику допомогу в сумі  п’ять тис.грн.  
Сільський  голова запропонував  проект рішення  по  даному  питанню. 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ: додаються  
ВИРІШИЛИ: : рішення  сільської ради  від 27.04.2021 року №148-9/2021 « Про виділення 
одноразової  матеріальної допомоги » додається  

13.СЛУХАЛИ : Про розгляд земельних питань. 
ДОПОВІДАВ: Дуриба  Андрій Юрійович-депутат в/о №1,голова постійної земельної комісії 
, який  ознайомив присутніх з протоколом засідання  комісії та проектами рішень, що  
стосуються розгляду  земельних питань. На  розгляд  комісії виносилось 18 питань, які 
попередньо розглянуті та  вивчені .По даних питаннях пропонується 18  проектів  рішень . 
Сільський голова поставив на  голосування проекти  земельних рішень, пакетом. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ:  додаються  
ВИРІШИЛИ: 

- рішення № 149-9/2021 «Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти – для будівництва та  обслуговування будівель 
Станьківської  гімназії в с. Станькова, вул. Галицька, 188а Верхнянської сільської 
ради ОТГ» ,додається 

-  рішення № 150-9/2021 « Про припинення права користування земельними ділянками 
та переведення земельних ділянок в землі запасу Верхнянської  сільської  ради ОТГ» 

, додається  
-  рішення № 151-9/2021 «Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
передачу земельних ділянок у приватну власність громадян»,додається 

-  рішення № 152-9/2021 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється для ведення ОСГ та 
передачу таких ділянок у власність громадянам», додається 

-  рішення № 153-9/2021 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення ОСГ та передачу таких ділянок у власність громадянам» 



- рішення № 154-9/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних 
ділянок в  натурі (на місцевості) »,додається  

- рішення № 155-9/2021 «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства», додається  

- рішення № 156-9/2021 « Про внесення змін у рішення № 849-50/2020 від 12.03.2020 
року», додається 

- рішення № 157-9/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної 
власності», додається 

-  рішення № 158-9/2021 «Про затвердження технічної  документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться за межами 
населеного пункту с. Завадка на території Верхнянської сільської ради ОТГ», 

додається  

  -    рішення № 159-9/2021 «Про затвердження технічної  документації із землеустрою 

       щодо поділу земельних ділянок комунальної власності, які знаходяться за межами  
       населеного пункту с. Верхня на території Верхнянської сільської ради ОТГ»,  

       додається 

-     рішення № 160-9/2021 «Про укладення договору оренди земельної ділянки та 

      визначення умов договору», додається 

- рішення № 161-9/2021 «Про укладення договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі та визначення умов договору» , 

додається  
- рішення № 162-9/2021 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 
ділянки в оренду», додається 

- рішення № 163-9/2021 «Про  затвердження актів земельної комісії», додається 

- рішення № 164-9/2021 «Про затвердження  технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги – для обслуговування будівлі ФАПу в с. Збора, вул. Б. Хмельницького, 2б 
на території Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громад», 

додається 

- рішення № 165-9/2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в  натурі 
(на місцевості), які будуть виставлені на земельні торги щодо продажу прав оренди 
на них», додається 

-  рішення № 166-9/2021 « Про затвердження  технічної документації із землеустрою 
щодо поділу  земельних  ділянок комунальної власності ,які знаходяться за межами 
населеного пункту с.Верхня, урочище «Господарський двір» на території 
Верхнянської сільської ради ОТГ», додається 

 

 

Різне 

 

Гнатів Р.М.-депутат в/о №3, який запропонував депутатам поставити на голосування 
питання, щодо обмеження нарахування премій працівникам ОТГ. 
Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних питань, яка  сказала що дане питання  не 
може розглядатися  на  сесії сільської ради, оскільки регулювання  премій  працівникам ОТГ 
може здійснюватися виключно на  підставі розпорядження  сільського голови. 
Маліборський М.Б.-сільський  голова, який  сказав ,що готовий  поставити на  
голосування питання щодо внесення змін до рішення  сесії щодо преміювання його як 
сільського голови. Голова в  різному поставив на  голосування  пропозицію депутата 

Гнатіва Р.М. Рішення не прийнято, результати поіменного  голосування додаються. 
 



Грохола Р.І.-депутат в/о №3, який запропонував  вивішувати списки боржників за  вивіз 
ТПВ по  старостатах а в подальшому  вилучати сміттєві баки та розривати угоди на вивіз 
сміття , щоб на майбутнє   не збільшувати кількість боржників. 
Маліборський М.Б.-сільський  голова, який сказав що між сільськими, селищними та  
міськими  депутатами  7 травня 2021 року буде  проведено перший етап  ІХ Всеукраїнської 
спартакіади тому  прохання до депутатського  складу подати свої пропозиції хто зможе 
представляти Верхнянську ОТГ на змаганнях. 
Питання , які виносились на розгляд   засідання дев’ятої   сесії восьмого  скликання  
розглянуті. 
Сільський  голова подякував всім  за  участь в  сесії. 
Пленарне засідання дев’ятої   сесії восьмого скликання закрите. 
Звучить  гімн. 
Пленарне засідання сесії проводилося в онлайн режимі. 
 
 

 

 

 

    Сільський голова                                        Михайло  Маліборський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ВИСТУПИЛИ: Шпарій В.В.-депутат в/о №3, який сказав, що весь інвентар дійсно використовується футбольними командами під час футбольних матчів і необхідно здійснити заходи ,щодо передачі майна.
	ВИСТУПИЛИ: Філіпович І.М.-директор КП «Верхнянський  господар», який сказав що розрахунок тарифів зроблений у  відповідності  до  нових цін на матеріали та паливо і становить 19,94 грн. для  одного  жителя.
	ВИСТУПИЛИ: Климишин І.Т.-депутат в/о №3,Гнатів Р.М.-депутат в/о №3,Кузів І.І.-депутат в/о №3,які підтримали звернення Асоціації міст України.

