
 

                                             Порядок денний  
          ІІІ сесії  VІІІ скликання Верхнянської сільської ради ОТГ 

                                             24 грудня 2020 року 

 

1.Про внесення змін до  бюджету на 2020 рік. 
   рішення № 50-3/2020 , доп.Климишин Л.В.,начальник фінансового  віділу 

2.Про  сільський  бюджет Верхнянської  сільської  ради  об’єднаної  
територіальної  громади на 2021 рік 

   рішення № 51-3/2020 , доп.Климишин Л.В.,начальник фінансового  віділу 

3.Про  внесення  змін  до Програми благоустрою населених  пунктів 
Верхнянської  
  сільської  ради ОТГ на 2020-2023 роки 

рішення № 52-3/2020 , доп.Лизень В.В., директор  КП « Верхнянський  господар» 

4.Про затвердження Програми забезпечення пожежної  безпеки в 
Верхнянській 

   сільській раді  ОТГ на 2021-2025 роки 

 рішення № 53-3/2020 , доп.Маліборський  М.Б.,сільський  голова 

5 . Про внесення змін до рішення  сесії №437-26/2017 від 19.12.2017 року 

   «Про намір бути співзасновником  місцевої  асоціації органів місцевого 

     самоврядування « Агенція розвитку об’єднаних  територіальних громад  
    Прикарпаття» 

   рішення № 54-3/2020 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

6. Про звернення Верхнянської сільської  ради ОТГ щодо  недопущення 
підняття    тарифу  за  транспортування газу. 

  рішення № 55-3/2020 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

 7. Про  затвердження  графіку  прийому  громадян депутатами Верхнянської   
сільської  ради ОТГ 

 рішення № 56-3/2020 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

  8. Про  списання  основних засобів та  малоцінних нематеріальних  активів 

    рішення № 57-3/2020 , доп.Лугова О.В.,головний  бухгалтер 

  9.Про передачу  матеріальних  цінностей  сектору з  питань  
культури,релігій  та     туризму Верхнянській  дитячій  школі  мистецтв 

    рішення № 58-3/2020 , доп.Лугова О.В.,головний  бухгалтер 

 10.Про  депутатське  звернення до ДП « Дороги Прикарпаття» 

    рішення № 59-3/2020 , доп.Маліборський  М.Б.,сільський голова 

 11.Про  внесення  змін до рішення  сесії №23-2/2020 від 10.12.2020 р.« Про    
внесення змін до структури та  штатної чисельності Верхнянської сільської 
ради ОТГ» 

      рішення № 60-3/2020 , доп.Маліборський  М.Б.,сільський голова 

  12.Про внесення змін до структури та  штатної  числьності Верхнянської   
сільської ради ОТГ 

              рішення № 61-3/2020 , доп.Маліборський  М.Б.,сільський голова 

  13.Про внесення змін до Статуту Верхнянської дитячої  школи мистецтв 

              рішення № 62-3/2020 , доп.Маліборський  М.Б.,сільський голова 



  14.Про затвердження Проектів по відновленню берегів р.Болохівка в селах        
Збора,Верхня,Негівці 
              рішення № 63-3/2020 , доп.Маліборський  М.Б.,сільський голова 

 

 

                Земельні питання 

15.Про затвердження  актів земельної  комісії 
    рішення № 64-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань         

16.Про  припинення  права  користування земельними ділянками та  
преведення земельних  ділянок в землі  запасу   Верхнянської сільської   
ради ОТГ 

    рішення № 65-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань      

17.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для БОЖБ та передачу її у власність гр.Бербецю О.О. і 
затвердження проєкту  землеустрою щодо відвдння земельної ділянки для 
ведення ОСГ та передачу її у власність Колінко М.М. 
рішення № 66-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань         

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

  рішення № 67-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань   

 19.Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 
господарства та для  будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд(присадибна  ділянка) 

   рішення № 68-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань   

20.Про надання  дозволу на виготовлення тхнічної документації із 
землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж змельних ділянок в 
натурі ( на місцевості) 
рішення № 69-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань         

21.Про прийняття у комунальну  власність Верхнянської сільської ради ОТГ 
з державної власності, земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення 

рішення № 70-3/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань         

 
 


