
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ пленарного засідання 

ХХVІІ сесії  VІІІ  скликання  08.11.2022 р.: 
 

1. Про  внесення змін до сільського  бюджету Топорівської сільської 
ради на 2022 рік;  

2. Звіт про виконання бюджету Топорівської сільської ради за  І півр. 
2022 рік; 

3. Про проведення публічного громадського обговорення проєктів 
регуляторних актів – рішень Топорівської сільської ради «Про 
затвердження Правил благоустрою Топорівської громади», «Про 
затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 
Топорівської громади та «Про затвердження Положення про оренду 
комунального майна; 

4. Про внесення  змін  до рішення Топорівської   сільської   ради  від  
14.12.2020 року  № 18-2/20 «Про  затвердження структури виконавчих 
органів ради, загальної чисельності апарату   ради  та   її   виконавчих   
органів   Топорівської сільської  ради»;    

5. Про внесення змін до рішення Топорівської сільської ради № 15-1/20 
від 20.11.2020р. «Про утворення виконавчого комітету ради,   
визначення його  чисельності та  затвердження   персон.   складу»; 

6. Про внесення  змін  до структури та штатного розпису Грозинецького 
ліцею  Топорівської сільської   ради   Чернівецького   району     
Чернівецької    області; 

7. Про внесення  змін  до структури та штатного розпису  ЗДО 
«Сонечко»  Топорівської сільської   ради   Чернівецького   району     
Чернівецької    області;   

8. Про внесення  змін  до структури та штатної чисельності  
комунального  закладу  «Школа мистецтв  Топорівської  сільської  
ради»; 

9.  Про   перейменування вулиць в    населених          пунктах 
Топорівської сільської ради; 

10.  Про  затвердження базової мережі закладів культури Топорівської 
сільської ради; 

11. Про розгляд клопотання Чернівецького хлібокомбінату; 
12. Про прийняття на баланс громадського будинку  «Дільничної лікарні 

ветеринарної  медицини» в с.Грозинці; 
13. Про намір передачі комунального майна в оренду; 
14. Про затвердження звітів Про проведення оцінки комунального майна; 



15. Про розгляд клопотання Вікнянського сільського голови щодо участі у 
створенні  Асоціації та делегування представників; 

16. Про розгляд  листа Чернівецького районного управління ГУ ДСНС у 
Чернівецькій області щодо розвитку  добровільної пожежної охорони; 

17. Про надання матеріальної допомоги; 
18. Про включення земельної ділянки у перелік ділянок, які підлягають 

продажу та надання дозволу на проведення її експертно-грошової 
оцінки (1); 

19. Про включення земельної ділянки у перелік ділянок, які підлягають 
продажу та надання дозволу на проведення її експертно-грошової 
оцінки (2); 

20. Про внесення змін  до рішення Топорівської с/р №844 ХVІ сесії VІІІ ск 
від 13.12.2021 р. 

21. Про розгляд заяви Дутчака Сергія Васильовича  про внесення змін до 
договору оренди; 

22. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 
розміщення індустріального парку в селі Топорівці; 

23. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 
розміщення індустріального парку в селі Колінківці; 

24. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 
розміщення житлово-громадської забудови в селі Топорівці по вулиці 
Лісовій; 

25. Про розгляд  клопотання ФОП Руснака А.І.; 
26. Про  розгляд заяви  Балана Вячеслава Іван.; 
27. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки, що 

належить до комунальної власності; 
28. Про затвердження технічної документації  щодо інвентаризації 

земельної ділянки  гр.Якубова В’ячеслава Борисовича; 
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки гр. Павленчука Миколи Анатол.; 
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки гр. Скрипника Миколи Мик.; 
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки гр.Тимкул Івана Івановича; 
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки гр. Чекана Назара Миколайовича; 
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки гр. Ротар Вадима Васильовича; 



34. Про передачу в оренду земельної ділянки, та встановлення орендної 
плати гр. Збіри  Івана Радов.; 

35. Про передачу в оренду земельної ділянки, та встановлення орендної 
плати гр. Збіри  Івана Радов.; 

36. Про передачу земельної ділянки в оренду  гр. Вітвіцькому Юрію Вас. 
37. Про затвердження технічної документації  на земельну ділянку для 

обслуговування  житлового  будинку  і господарських будівель 
гр.Грицик Христини Вік.; 

38. Про затвердження технічної документації  на земельну ділянку  для 
обслуговування  житлового  будинку  і господарських будівель 
гр.Майкан Івана Вік.; 

39. Про затвердження технічної документації  на земельну ділянку  для 
обслуговування  житлового  будинку  і господарських будівель 
гр.Медведюк Ірини Мих.; 

40. Про затвердження  технічної документації щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі на місцевості (зем.діл.№1 для товарного 
виробництва гр.Настас Афанасія Вас.); 

41. Про затвердження  технічної документації щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі на місцевості (зем.діл.№2 для товарного 
виробництва гр.Настас Афанасія Вас.); 
 


