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ПЛАН 

роботи Надвірнянської міської територіальної громади на І-е півріччя 2022 року 

 

№ 

п/п 
Зміст питання Виконавці 

1 

Порядок розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території 
Надвірнянської міської територіальної громади 

О.Костирко – начальник 

управління архітектури та 
містобудування 

2 Питання архітектури та містобудування  
О.Костирко – начальник 

управління архітектури та 
містобудування 

3 
Правила благоустрою території Надвірнянської міської 
територіальної громади 

А. Гуцько –  начальник 

Управління ЖКГ та 
інфраструктури 

4 
Правил приймання  стічних вод  до систем 

централізованого водовідведення м. Надвірна 

А. Гуцько –  начальник 

Управління ЖКГ та 
інфраструктури 

5 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

та технічної документації щодо відведень земельних 

ділянок 

Л.Хлопан – начальник управління 
земельних ресурсів 

6 

Про затвердження проектів землеустрою, технічних 

документацій та надання земельних ділянок у власність 
чи оренду 

Л.Хлопан – начальник управління 
земельних ресурсів 

7 Поновлення, продовження договорів оренди землі 
Л.Хлопан – начальник управління 
земельних ресурсів 

8 

Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель комунальної власності 
на території Надвірнянської міської територіальної 
громади 

Л.Хлопан – начальник управління 
земельних ресурсів 

9 

Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) на території Надвірнянської міської 
територіальної громади 

Л.Хлопан – начальник управління 
земельних ресурсів 

10 

Порядок передачі в оренду майна комунальної власності 
Надвірнянської міської територіальної громади 

О.Малахова – начальник  відділу 

розпорядження майном 

управління економіки 

11 
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП 

«Надвірнянський житловик» за 2021 рік  

В.Павлюх – начальник КП 

«Надвірнянський житловик» 

12 
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП 

«Надвірнаводоканал» за 2021 рік  

В.Литвинюк – начальник КП 

«Надвірнаводоканал» 

13 
Звіти про фінансово-господарську діяльність КП 

«Надвірнакомунсервіс» за 2021 рік  

А.Кіндрат – начальник КП 

«Надвірнакомунсервіс» 

14 
Звіт про фінансово-господарську діяльність МКП 

«Надвірнашляхбуд» за 2021 рік  

Г.Голець – начальник МКП 

«Надвірнашляхбуд» 

15 
Звіт про фінансово-господарську діяльність ТРК 

"Надвірна" за 2021 рік  

О.Калініченко – в.о. директора 
ТРК "Надвірна" 

 

Секретар міської ради                                                          Тарас ПЕКАРСЬКИЙ 


