
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Тринадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 17.12.2021 № 972-13/2021 

с. Пасічна 

 

Про план роботи 

Пасічнянської сільської ради 

на 2022 рік 
 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2022 

році, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи сільської ради на 2022 рік  (додається). 

2. Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при 

необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку (І. І. Гультай).  

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради від 17.12.2021  

№ 972-13/2021 «Про план роботи 

Пасічнянської сільської ради на 2022 рік» 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ  

СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ НА  2022 РІК 

 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ  

НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

І квартал 
1. Про звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів ради за 

2021 рік 

2. Про  звіт щодо виконання бюджету Пасічнянського сільської 

територіальної громади за 2021 рік. 

3. Про  звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Пасічнянської сільської територіальної громади за 2021 

рік 

4. Про звіт щодо виконання цільових програм за 2021 рік. 

5. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

6. Про затвердження цільових програм 

7. Про внесення змін до цільових програм 

8. Розгляд земельних питань. 

9. Різне. 

ІІ квартал 
1. Про хід виконання депутатських запитів  

2. Про звіт щодо виконання бюджету Пасічнянської сільської 

територіальної громади за І квартал 2021 року 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради «Про бюджет 

Пасічнянського сільської територіальної громади на 2022 рік». 

4. Про плату за землю та інші місцеві податки і збори на 2022 рік 
5. Розгляд земельних питань. 

6. Різне. 

ІІІ квартал 

1. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Пасічнянської сільської територіальної громади на 2022 рік 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради «Про бюджет 

Пасічнянського сільської територіальної громади на 2022 рік». 

3. Розгляд земельних питань. 

4. Різне. 

 



 

ІV квартал 
1. Про хід виконання депутатських запитів  

2. Про затвердження Плану діяльності з підготовки регуляторних актів на 

2022 рік. 

3. Про звіт щодо виконання бюджету Пасічнянської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року  

4. Про внесення змін до рішення сільської ради «Про бюджет 

Пасічнянського сільської територіальної громади на 2022 рік». 

5. Про бюджет Пасічнянського сільської територіальної громади на 2023 

рік. 

6. Про план роботи Пасічнянської сільської ради на 2023 рік. 

7. Розгляд земельних питань 

8. Різне. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Андрій КРИЦЬКИЙ 

 

 


