
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання чергової  LІV сесії селищної ради сьомого скликання ) 

 

1.Про внесення змін та доповнень до рішення ХLІX сесії селищної ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 981 «Про селищну Програму 

щодо фінансування закладів соціально - культурної сфери селища в 2020 році» 

2.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) 

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

сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 983 «Про структуру, чисельність 

та штатний розпис апарату ради та її виконавчого комітету». 

 4. Про взяття на баланс фактичних витрат понесених під час виконання 

робіт по проекту «Каналізаційна система – реконструкція смт Нижні Сірогози 

Нижньосірогозький район Херсонська область» 

 5.Про укладання додаткової угоди до договору від  31 березня 2020 року 

«Про передачу в господарське відання майна, об’єктів та споруд територіальної 

громади селища  Нижньосірогозькому районному сільському комунальному 

підприємству «Райсількомунгосп». 

         6.Про прийняття благодійної допомоги  

         7.Про надання основної частини щорічної відпустки селищному голові 

Грушку О.Ф. 

         8.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Кальяну М.І. 

          9.Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

         10.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення колективної власності на території 

Нижньосірогозької селищної ради 

         11.Про  продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

для розміщення та обслуговування  будівель магазину, розташованої за адресою: 

Херсонська область, Нижньосірогозький район, смт Нижні Сірогози, вулиця 

Банкова, 50 

12.Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

на місцевості  

13.Про внесення змін до рішення LІІІ сесії селищної ради сьомого 

скликання від 10 червня 2020 року № 1108 «Про заяву Кайфель О.І.» 

14.Про заяву Черевка В.Д. 

          15.Про зняття з контролю рішень LІІІ сесії селищної ради сьомого 

скликання.  

         16. Про розпорядження селищного голови прийняті у міжсесійний період   

 

 


