
 

                                             Порядок денний  
          ІІ сесії  VІІІ скликання Верхнянської сільської ради ОТГ 

10 грудня 2020 року 

1.Про прийняття комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний  центр» із 

  комунальної власності Калуської районної  ради у комунальну  власність 

  Верхнянської сільської ради ОТГ  Калуського району Івано- Франківської  
  області 
   рішення № 21-2/2020 , доп.Багрій  В.В.,головний  спеціаліст з юридичних  питань 

2.Про  внесення  змін  та доповнень в  сільський бюджет на 2020 рік  
    рішення № 22-2/2020 , доп.Климишин Л.В.,нач.фінансового  відділу 

3.Про внесення  змін  до  структури та  штатної  чисельності Верхнянської   
  сільської ради ОТГ по  відділу  освіти  
  рішення № 23-2/2020 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

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

 рішення № 24-2/2020 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

5. Про дострокове  припинення повноважень депутатів. 
  рішення № 25-2/2020 , доп.Багрій В.В.,головний спеціаліст з юридичних питань 

 6. Про  затвердження  Програми  підтримки громадських  організацій  на 

  території  Верхнянської сільської ради ОТГ 

 рішення № 26-2/2020 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова         

 7.Про  внесення змін до Програми «Здоров’я населення Верхнянської ОТГ»  
на 

   2018-2022  роки 

  рішення № 27-2/2020 , доп.Маліборська І.В.-головний лікар КП ЦПМСД         

  8.Про  роботу сектору з питань культури,релігій  та  туризму за  період 

  роботи 2016-2020 років 

 рішення № 28-2/2020 , доп.Стратієнко І.І.-зав.сектору з питань культури,релігій та 
туризму 

9.Про  внесення змін до штатного  розпису по Будинках культури і клубах 

   Верхнянської сільської  ради ОТГ 

   рішення № 29-2/2020 , доп.Стратієнко І.І.-зав.сектору з питань культури,релігій та 
туризму 

10.Про  затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО, ООС 
та 

 членів їх сімей » на  території Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021-

2023 р. 
  рішення № 30 -2/2020 , доп.Петришин Н.М.-начальник відділу  соціального  захисту 

11.Про затвердження Цільової програми « Молодь громади »  Верхнянської  
   сільської ради ОТГ на 2021-2023 роки 

   рішення № 31-2/2020 , доп.Петришин Н.М.-начальник відділу  соціального захисту 

12.Про затвердження Цільової програми соціального захисту  населення 

   Верхнянської сільської ради ОТГ на 2021-2023 роки 

    рішення № 32-2/2020 , доп.Петришин Н.М.-начальник відділу  соціального захисту 



13.Про затвердження Програми забезпечення рівних  прав  та  можливостей  
   жінок та чоловіків,хлопчиків  та дівчаток на  території Верхнянської 
сільської 
   ради ОТГ на 2021-2023 роки 

    рішення № 33-2/2020 , доп.Петришин Н.М.-начальник відділу  соціального захисту 

14.Про передачу на  баланс КП « Верхнянський  господар»  екскаватора-  

     навантажувача 

рішення № 34-2/2020 , доп. Маліборський М.Б.-сільський  голова   

 

 

 

 

 

                                  Розгляд заяв громадян 

15.Про  надання допомоги на лікування 

      рішення № 35-2/2020 , доп. Ситник М.Я.-секретар ради    

                                          Земельні  питання 

 16.Про  прийняття  у комунальну  власність Верхнянської сільської ради 
ОТГ з 

      державної власності , земельних  ділянок сільськогосподарського 
призначення        
      рішення № 36-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань         

 17.Про затвердження  технічної документації з нормативно-грошової 
оцінки 

      земель населеного пункту с. Верхня Верхнянської сільської ради ОТГ  
      Калуського району Івано-Франківської області 
      рішення № 37-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних  питань     

 18. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  
     (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва 

      та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговува 

    для обслуговування народного дому в с. Верхня, вул. Шевченка на 
території  
    Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

      рішення № 38-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
  19.Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 
землеустрою  

        щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в  натурі (на  
        місцевості)  

       рішення № 39-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
  20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою 

     щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування 



     будівель органів державної влади та місцевого самоврядування в с. 
Збора, вул. 
     Молодіжна, 1в на території Верхнянської сільської ради ОТГ 

      рішення № 40-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
   21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою 

      щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування 

      будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування в с. Збора, 
вул. 
      Молодіжна, 48 на території Верхнянської сільської ради ОТГ 

      рішення № 41-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
   22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою 

     щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування 

     будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги в с. Збора, 
вул. Б. 
     Хмельницького, 2б на території Верхнянської сільської ради ОТГ 

      рішення № 42-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
   23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, 
     цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки в 
оренду 

     рішення № 43-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
  24. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

    для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і   
    споруд, для ведення особистого селянського господарства, та передачу їх 
у  
    власність громадянам 

      рішення № 44-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
 25.Про розгляд звернення гр. Бербець Ігоря Дмитровича, жителя с. Негівці, 
вул. 
    Хутірська, 29 

    рішення № 45-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
 26. Про розгляд звернення гр. Бербець Марії Іванівни, жительки м. Калуш, 
вул. 

  Грушевського, 16/4 

  рішення № 46-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
 

 

 27. 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 № 47-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
28. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для           будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій – для обслуговування Храму в с. Довгий Войнилів, 
вул. Львівська, 1а на території 

   Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

  рішення № 48-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
 29. Про надання дозволу на укладення договору щодо встановлення 
особистого 

  строкового сервітуту на розміщення тимчасової споруди для провадження 

  підприємницької діяльності 
  рішення № 49-2/2020 , доп.Дуриба А.Ю.,голова постійної  комісії з земельних   
 

 

 

 

 

 

 


