
 

 

                                             Порядок денний  
                                               VІІІ  сесії  VІІІ скликання  
                                       Верхнянської сільської ради ОТГ 

                                                17  березня 2021 року 

                                                       (позачергова) 
 

1.По  внесення  змін та  доповнень до бюджету на  2021 рік 

рішення №120-8 /2021 ,доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового відділу ; 
2.Про встановлення  розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 
вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету на 2021 

рік 

рішення №121-8 /2021 ,доп.Багрій В.В.- головний спеціаліст з юридичних питань; 
3. Про затвердження Положення  про відділ освіти в новій редакції 
рішення № 122-8/2021 , доп.Багрій В.В.,головний спеціаліст з юридичних питань 

4.Про визнання  Відділу-ЦНАП виконавчим органом, уповноваженим 

здійснювати державну реєстрацію актів цивільного  стану  на  території  
Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 123-8/2021 , доп.Данюк С.І.-начальник Відділу-ЦНАП 

5.Про внесення  змін до « Програми профілактики злочинності, зміцнення 

правопорядку, захисту  прав і свобод громадян на 2019-2023 роки» 

рішення №124-8 /2021 ,доп.Багрій В.В.- головний спеціаліст з юридичних питань; 
6.Про розгляд заяви Добрянського М.М. 
рішення № _______ , доп.Ситник М.Я.-секретар сільської ради 

7.Про виділення одноразової матеріальної допомоги 

рішення № 125-8/2021 , доп.Ситник М.Я.-секретар сільської ради 

Земельні  питання 

8. Про укладення додаткових угод про припинення договорів оренди 
земельних ділянок 

рішення № 126-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
9.Про укладення договорів оренди земельних ділянок для іншого 

сільськогосподарського призначення та визначення умов оренди 

рішення № 127-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
10.Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації  земельної ділянки для ведення фермерського господарства та 
передачу такої земельної ділянки у постійне користування 

рішення № 128-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
11. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки 

рішення № 129-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства 

рішення № 130-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 



 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 
землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок в  
натурі (на місцевості) 
рішення № 131-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
14. Про внесення змін у рішення № 91-6/2021 від 12.02.2021 року, № 39-

2/2020 від 10.02.2020 року. 
рішення № 132-8/2021 , 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 № 133-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
16. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для ведення ОСГ та передачу даних ділянок у власність громадянам 

рішення № 134-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ля будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування в с. Станькова, вул. Галицька 
на території Верхнянської сільської ради ОТГ 

рішення № 135-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
18.Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 
селянського господарства Чолію М.Б. 
рішення № 136-8/2021 , доп.Дуриба А.Ю.-голова земельної комісії 
19.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


