
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 червні 2018 року  

 

№ Сільська рада Основні питання, що виносяться на розгляд: 

Дата 

проведення, 

час 

Відповідальний 

працівник 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

1 Вовчинецька Засідання виконавчого комітету 

Не заплановано 
 

Сесія сільської ради 

1. Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік. 

2. Про встановлення  місцевих податків та зборів  на 2019 рік на території 

с.Вовчинець. 

3. Про надання пільг зі сплати податків  на території с.Вовчинець у 2019 році. 

 

 

 

 

18.06.2018р.

14.00 год. 

 

В.Пушкар 

 

 

2 

 

Крихівецька 

 

Засідання виконавчого комітету 

1. Про виконання плану соціально-економічного розвитку села за I півріччя 2018 

року. 

2. Про план роботи виконавчого комітету на II півріччя 2018 року. 

3. Про звернення Міністерства оборони України. 

 

Сесія сільської ради 

1. Про роботу комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 

с.Крихівці. 

2. Про надання матеріальної допомоги жителям села. 

3. Про виділення коштів на проект школи. 

 

 

26.06.2018р.

16.00 год. 

 

 

 

 

07.06.2018р. 

16.00 год. 

 

 

 

 

С.Стефінка 

 

 

 

3 

 

Микитинецька 

 

Засідання виконавчого комітету 

1. Про відзначення медичних працівників АЗПСМ с.Микитинці. 

2. Про розгляд звернень громадян щодо присвоєння поштової адреси. 

3. Про надання матеріальних допомог учасникам АТО, бойових дій, інвалідам, 

жителям села. 

 

07.06.2018р. 

12.00 год. 

 

 

 

 

О.Дідушецька 



 

Позачергова сесія сільської ради 

1. Про підсумки виконання бюджету за I квартал 2018 року. 

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки на території села на 2019 рік. 

3. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік. 

 

 

21.06.2018р. 

16.00 год. 

 

4 

 

Угорницька 

 

Засідання виконавчого комітету 
1. Про розгляд заяв громадян та організацій. 
 

Сесія сільської ради 

1. Про встановлення місцевих податків та зборів. 

2. Про уточнення бюджету. 

3. Про розгляд заяв громадян та організацій 

 

 

26.06.2018р. 

15.00 год. 

 

26.06.2018р. 

16.00 год. 

 

 

 

 

І.Маліновська 

 

 

5 

 

Хриплинська 

 

Засідання виконавчого комітету 
1. Про одноденний екскурсійний тур учасникам дитячих мистецьких колективів. 

2. Про надання службового житлового приміщення 

3. Про надання дозволу на проведення електропостачання. 
 

I засідання сесії сільської ради 

1. Про внесення змін до сільського бюджету. 

2. Про внесення змін до рішення Хриплинської сільської ради №4-22/2017 від 

22.12.2017р. 

3. Про внесення змін до рішення Хриплинської сільської ради №5-22/2017 від 

22.12.2017р. 

 

II засідання сесії сільської ради 
1. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік. 

2. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки на території села Хриплин. 

3. Про встановлення місцевих податків і зборів на території села Хриплин на 2019 

рік. 

 

06.06.2018р. 

17.00 год. 

 

 

 

08.06.2018р. 

18.00 год. 

 

 

 

 

 

27.06.2018р. 

18.00 год. 

 

 

М.Михаськів 

 

 


