
 

                                             Порядок денний  
                                               ІХ  сесії  VІІІ скликання  
                                       Верхнянської сільської ради ОТГ 

                                                  27 квітня 2021 року 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


