
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання чергової  LVІІІ сесії селищної ради сьомого скликання) 

1.Про прийняття в  комунальну власність Нижньосірогозької селищної ради 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

Нижньосірогозького району 

2.Про безоплатне прийняття прав засновника Нижньосірогозької центральної 

районної аптеки № 35 

3.Про входження  до складу засновників Нижньосірогозького районного 

сільського комунального підприємства «Райсількомунгосп»  

4.Про внесення змін та доповнень до рішення ХLІХ  сесії селищної ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2019 року № 980 «Про  програму економічного, 

соціального і культурного розвитку смт Нижні Сірогози на 2020 рік» 

5.Про  внесення змін до   рішення ХLІХ сесії селищної ради сьомого скликання 

від 20 грудня 2019 року № 979 «Про  селищний  бюджет селища міського типу 

Нижні Сірогози на  2020  рік, 21313401000 (код бюджету) 

6.Про включення до переліку нових адміністративних послуг, які надаються 

відділом «Центр надання адміністративних послуг» Нижньосірогозької селищної 

ради 

7.Про надання субвенції з селищного бюджету районному бюджету 

8.Про внесення змін та доповнень до рішення LIII сесії селищної ради сьомого 

скликання від 10 червня 2020 року № 1098 «Про надання субвенції з селищного 

бюджету районному бюджету» 

9. Про внесення змін до  рішення ХІУ сесії селищної ради шостого скликання від 

05 грудня 2011 року № 165 «Про утворення житлової комісії» 

10. Про взяття на бухгалтерський облік пішохідних доріжок.  

11. Про преміювання селищного голови Грушка О.Ф. 

12.Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики в 2020 році 

13.Про надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

14.Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості у власність в 

зв’язку з переходом права власності на об’єкти нерухомого майна громадянам 

селища 

15.Про заяви Євпураш Н.В. та Євпураш Т.М. 

16.Про заяви Іщенка Ю.М. та Іщенка С.Ю. 

17.Про заяву Чорної Н.А. 

18.Про заяву Ляхович Н.Ю. 

19.Про заяву Величко Л.М. 

20.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність   Гаврилову О.Г. 

21.Про затвердження детального плану території  

22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

23.Про заяву Гладуна В.Г. 

24.Про зняття з контролю рішень LVІ, LVІІ сесій селищної ради сьомого 

скликання  

25.Про розпорядження селищного голови та в.о. селищного голови, секретаря 

ради прийняті у міжсесійний період  


