
ПОРЯДОК ДЕННИЙ пленарного засідання 
ХІХ   сесії  VІІІ  скликання  28.01.2022 р.: 

 
1. Про внесення змін до регламенту  Топорівської сільської ради; 
2. Про роботу загальноосвітніх закладів громади (звітність керівників); 
3. Про  внесення змін до сільського  бюджету Топорівської сільської ради на 

2022 рік;    
4. Про умови  оплати  праці сільського  голови в 2022 році; 
5. Про внесення  змін  до  структури та штатної чисельності комунального 

закладу «Школа мистецтв Топорівської сільської ради»; 
6. Про надання одноразової матеріальної допомоги; 
7. Про надання матеріальної допомоги Швець Любові Василівні  на ремонт                                                              

будинку після пожежі;  
8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Лісничі Аліні Іванівні. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Мигик Олександру Филимоновичу. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Анасійчуку Юрію Миколайовичу. 
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Вітвіцькій Олександрі Анатоліївні. 
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Цибуляк Василині Іванівні. 
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Сохолотоцькому Василю Миколайовичу. 
14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Романчук Домці Василівні. 
15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Гарасим Мінодорі Іллічні. 
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Климу Степану Георгійовичу. 
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Тресля Сергію Степановичу. 
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Тресля Христини Степанівни. 
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Трифаненко Марії Петрівні. 
20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Ілащук Таїсії Миколаївні. 
21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Ілащук Ользі Петрівні. 
22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Николайчук Тетяні Юріївні. 
23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Романчуку Костянтину Степановичу. 



24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Поплавець Артуру Миколайовичу. 
25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Бейлишин Іллі Вікторовичу. 
26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Робулець Василю Васильовичу. 
27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Антонюк Ірині Федорівні. 
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Веленчук Сергію Івановичу. 
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Буга Вадиму Вікторовичу. 
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду    гр. Швець Марині Анатоліївні. 
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду    гр. Шкраба Павлу Степановичу. 
32. Про надання дозволу гр. Горинюк Ользі Іванівні  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність . 
33. Про надання дозволу гр. Горинюк Марії Дмитрівні  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність . 
34. Про надання дозволу гр. Козьма Ользі Миколаївні  на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність . 
35. Про надання дозволу гр. Макаренку Василю Аксентійовичу  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність . 
36. Про надання дозволу гр. Дутчаку Миколі Миколайовичу  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність . 
37. Про надання дозволу гр. Старчуку Івану Дмитровичу  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність . 
38. Про надання дозволу гр. Подорожньому Юрію Дмитровичу  на 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність . 
39. Про надання дозволу гр. Маляр Ніні Трохимівні  на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність . 
40. Про надання дозволу гр. Білику Мойсею Мойсейовичу  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 
41. Про надання дозволу гр. Торопій Івану Вікторовичу на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність . 
42. Про надання дозволу гр. Лещенко Ігорю Миколайовичу  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 
43. Про надання дозволу гр. Ротару Володимиру Івановичу  на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність . 
44. Про надання дозволу гр. Балану Анатолію Петровичу  на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність . 
45. Про надання дозволу гр. Молдован Євгену Олексійовичу  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 



46. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для 
розміщення житлового будинку господарських будівель і споруд в селі 
Топорівці Чернівецького району Чернівецької області. 
47. Про вилучення в гр. Баблюка Віктора Вікторовича  земельних ділянок  у 

землі запасу сільської ради. 
48. Про включення об’єкту до переліку першого типу об’єктів комунальної 

власності Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької 
області, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 
49. Розгляд заяви гр. Кирстюка Дмитра Васильовича. 
50. Розгляд заяви гр. Прінь Михайла Михайловича. 
51. Розгляд заяви гр. Скарецького Олександра Івановича. 
52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Дутчаку Миколі Миколайовичу. 
53. Про розгляд клопотання ТОВ «БТІ-БудТехінвест»; 
54. Про надання дозволу гр. Рогожа Валентині Петрівні  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 
55. Про  надання дозволу гр. Климу Степану Георгійовичу  на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 
56. Розгляд заяви гр.Кравецької Орисі Миколаївни. 
57. Про внесення змін до рішення Топорівської сільської ради №851-16/21 

від 13.12.2021р. «Про організацію та встановлення вартості харчування 
учнів у закладах освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді»; 
58. Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Топорівської 
сільської ради».   

 
 
 

 


