
 

Порядок  

надання допомоги в підготовці та участі відповідальних працівників виконавчого комітету міської ради 

в роботі сесій, засідань виконавчих комітетів сільських рад Івано-Франківської міської ради у березні 2018 року  

 

№ Сільська рада Основні питання, що виносяться на розгляд: 

Дата 

проведення, 

час 

Відповідальний 

працівник 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

1 

 

Вовчинецька 

 

Засідання виконавчого комітету 

1. Про затвердження кошторисної документації та договору по благоустрою 

символічної могили у с. Вовчинець. 

2. Про надання дозволів на встановлення МАФів. 

3. Про присвоєння поштових адрес. 
 

Сесія сільської ради 

Не заплановано 

 

 

29.03.2018р.

14.00 год. 

 

 

 

 

 

В.Пушкар 

 

 

2 

 

Крихівецька 

 

Засідання виконавчого комітету 

1. Про роботу Народного дому с.Крихівці. 

2. Про дозвіл на виготовлення технічної документації до водоканалізаційних 

мереж. 

3. Про святкування Великодніх свят. 

 

I засідання сесії сільської ради 

1. Про роботу громадського транспорту на території села. 

2. Про надання матеріальної допомоги жителям села. 

3. Про надання субвенції МП №1 на фінансування амбулаторії в с.Крихівці. 

 

II засідання сесії сільської ради 
1. Про роботу Народного дому с.Крихівці. 

2. Про підготовку до святкування Великодніх свят на території села. 

3. Про надання матеріальної допомоги жителям села. 

 

20.03.2018р.

16.00 год. 

 

 

 

 

01.03.2018р. 

16.00 год. 

 

 

 

29.03.2018р. 

16.00 год. 

 

С.Стефінка 

 

 



 

3 

 

Микитинецька 

 

Засідання виконавчого комітету 

Не заплановано 

 

Сесія сільської ради 

Не заплановано 

 

 

 

 

О.Дідушецька 

 

4 

 

Угорницька 

 

Засідання виконавчого комітету 
1. Про санітарний стан благоустрою села. 

2. Про розгляд заяв громадян і організацій. 
 

Сесія сільської ради 

1. Про Програму підтримки та розвитку конкурсу солістів-вокалістів 

«Дзвінкоголосі соловейки». 

2. Про уточнення бюджету. 

3. Про внесення змін до Генерального плану села Угорники. 

 

 

29.03.2018р. 

16.00 год. 

 

 

23.03.2018р. 

16.00 год. 

 

 

 

 

І.Маліновська 

 

 

5 

 

Хриплинська 

 

Засідання виконавчого комітету 
1. Про призначення представника футбольної команди «Бистриця» с.Хриплин 

2. Про надання матеріальної допомоги. 

3. Про присвоєння поштової адреси. 
 

I засідання сесії сільської ради 

1. Про впровадження системи вуличного відеоспостереження в с.Хриплин. 

2. Про участь у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. 

3. Про розгляд звернень громадян. 

 

II засідання сесії сільської ради 
1. Про внесення змін до сільського бюджету. 

2. Про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік. 

3. Про звернення громадян та підприємств.  

 

27.03.2017р. 

17.00 год. 

 

 

 

03.03.2018р. 

16.00 год. 

 

 

 

 

30.03.2018р. 

17.00 год. 

 

 

М.Михаськів 

 

 


