
                                             Порядок денний  
                                            ХХІV   сесії  VІІІ скликання  
                                          Верхнянської сільської ради  
                                                28  червня  2022 року 

 

1.Про внесення змін до Цільової   Програми   фінансування заходів з мобілізаційної 
підготовки   Верхнянської сільської ради   на 2021-2025 роки. 

рішення № 439-24/2022 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

2.Про внесення  змін та  доповнень до сільського бюджету на 2022 рік. 
рішення № 440-24/2022 , Зубаль Л.Р.-начальник фінансового відділу 

3.Про  встановлення ставок  акцизного  податку на  території Верхнянської  сільської ради 
. 

рішення № 441-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

4.Про  встановлення ставки транспортного  податку на  території Верхнянської сільської 
ради  
рішення № 442-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

5.Про єдиний податок на  території Верхнянської сільської ради 

рішення № 443-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

6.Про  встановлення  ставок та пільг із сплати податку  на нерухоме майно, відмінне  від 
земельної  ділянки на  території Верхнянської сільської ради на 2023 рік. 
рішення № 444-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

7.Про  встановлення ставок  та  пільг із спати земельного податку на 2023 рік 

рішення № 445-24/2022 , Багрій В.В.-головний  спеціаліст з юридичних  питань 

8. Про затвердження Програми розвитку місцевого та добровільного  
пожежного формування Верхнянської територіальної громади на на 2022-2026 роки 

рішення № 446-24/2022 , Маліборський М.Б.-сільський  голова 

9.Про погодження траси проходження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) на ділянці 
"Жидачів-Івано-Франківськ з відгалуженням до м.Калуш" ,  в т. ч. землями, які можуть 
належати до земель комунальної  
власності Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області (с. 
Негівці, с. Довгий Войнилів 

рішення №447-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господаорства та 
землеустрою 

10.Про внесення змін у рішення сесії від 05 травня 2022 року, № 432-23/2022 в частині 
зміни орендаря з гр. Винника В. Й. на ФОП Винника В. Й. та укладення договору оренди з 
ФОП Винник В. Й. 
рішення №448-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господаорства та 
землеустрою 

11.Про укладення договору 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 №449-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господаорства та 
землеустрою. 

12.Про укладення договору 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 №450-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господаорства та 
землеустрою. 

 

 

 

 

 

 

13. Про затвердження проекту детального планування території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – для 
обслуговування крамниці та кафе по вул. Войнилівська, 102 за межами населеного пункту 
с. Верхня 

рішення №451-24/2022 , доп.Хухра О.В.-завідувач сектору сільського господаорства та 
землеустрою. 

14.Про  виділення  одноразової матеріальної допомоги  
рішення № 452-24/2022 , Ситник М.Я.-секретар  ради 

15. Про надання  компенсації з догляду на  непрофесійній основі 
рішення № 453-24/2022 , доп.Ситник М.Я.-секретар ради 

16.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


