
                                             Порядок денний  
                                            ХХІІІ   сесії  VІІІ скликання  
                                          Верхнянської сільської ради  
                                                05  травня  2022 року 

 

1.Про  затвердження  Звіту про виконання бюджету за  І-ий квартал 2022 року 

 рішення № 426-23/2022 , доп. Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

2.Про  внесення  змін  та  доповнень  до  сільського  бюджету на 2022  рік 

рішення № 427-23/2022 , доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

3.Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України ,підрозділів  
територіальної оборони та Служби Безпеки України  Верхнянської сільської ради на 2022-

2026 роки. 
рішення № 428-23/2022 , доп.Зубаль Л.Р.-начальник  фінансового  відділу 

4.Про заяву Верхнянської сільської ради щодо засудження агресії Росії та затвердження 
Плану  дій  Верхнянської сільської ради під час збройної агресії Російської Федерації 
проти України. 
рішення № 429-23/2022 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

5.Про набуття  чинності Публічного договоруна вивезення  твердих побутових відходів  

на території Верхнянської  сільської ради 

рішення № 430-23/2022 , доп.Маліборський М.Б.-сільський  голова 

6.Про  затвердження  рішень виконавчого  комітету від 04.04.2022 року №26 та від 
29.04.2022 року № 32 « Про затвердження актів  приймання передавання малоцінних 
необоротних  активів та  продуктів  харчування». 
рішення № 431-23/2022 , доп.Лугова  О.В.-головний  бухгалтер  
7.Про затвердження технічних документацій    із землеустрою щодо інвентаризації земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва, які знаходяться на території Верхнянської сільської  
ради Калуського району Івано-Франківської області з метою передачі в оренду таких 
земельних ділянок на строк до одного року. 
рішення №432-23/2022,доп. Хухра О.В.-завідувач сектору з питань сільського 
господарства та землеустрою 

8.Про укладення договорів оренди земельних   ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Верхнянської сільської ради Калуського району 
Івано-Франківської області на строк до одного року, відомості про які внесені до системи 
Державного земельного кадастру з метою забезпечення продовольчої безпеки громади в 
умовах воєнного стану  
рішення №433-23/2022,доп. Хухра О.В.-завідувач сектору з питань сільського 
господарства та землеустрою 

9.Про укладення договору оренди земельної ділянки комунальної власності Верхнянської  
сільської ради Калуського району Івано-Франківської області для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на строк до одного року, відомості про яку внесено 
до системи Державного земельного кадастру з метою забезпечення продовольчої безпеки 
громади в умовах воєнного стану  
рішення №434-23/2022,доп. Хухра О.В.-завідувач сектору з питань сільського 
господарства та землеустрою 

10.Про надання  дозволу  на розробку детального плану території в с.Збора з метою 
будівництва церкви. 
рішення №435-23/2022,доп. Хухра О.В.-завідувач сектору з питань сільського 
господарства та землеустрою 

11.Про  розгляд депутатського  звернення 

рішення № 436-23/2022 , доп.Ситник М.Я.-секретар ради 



12.Про виділення одноразової матеріальної допомоги  
рішення № 437-23/2022 , доп.Ситник М.Я.-секретар ради 

13. Про надання  компенсації з догляду на  непрофесійній основі 
рішення № 438-23/2022 , доп.Ситник М.Я.-секретар ради 

14.Різне 

 

 

 


