
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання чергової  LІХ сесії селищної ради сьомого скликання) 

          
 1.Про стан виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку 

селища за 9 місяців 2020 року 

 2. Про звіт виконання селищного бюджету за 9 місяців 2020 року 

3.Про  внесення змін до рішення ХLІX 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 створення фінансового відділу Нижньосірогозької селищної ради, затвердження 

Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації 

5.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» 

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

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

закладів соціально - культурної сфери селища в 2020 році» 

7.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) 

8.Про включення до переліку нових адміністративних послуг, які надаються відділом 

«Центр надання адміністративних послуг» Нижньосірогозької селищної ради 

 9. Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

 10. Про план-графік відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік  

 11.Про прийняття в  комунальну власність Нижньосірогозької селищної ради рухомого 

майна спільної власності територіальних громад Нижньосірогозького району 

 12. 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 

13.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу її у власність   

Мельнику В.В. 

14.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу її у власність   

Мельнику В.М. 

15.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу її у власність   

Рубан Г.В. 

 16.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу її у власність   Лонському Ю.Ф. 

 17.Про заяву Білецької М.М. 

 18.Про заяву Кичука М.М. 

 19.Про заяву Лонського Д.А. 

20.Про заяву Черевка С.Г. 

21.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

 22.Про клопотання голови районної ради Яціва І. Г. 

 23.Про заяву Гречко О.С. 

24.Про  продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для 

розміщення та обслуговування будівель магазину, розташованої за адресою: Херсонська 

область, Нижньосірогозький район, смт Нижні Сірогози, вулиця Таврійська, 48б 

 25.Про зняття з контролю рішень LVІІІ сесії селищної ради сьомого скликання  

 26.Про розпорядження селищного голови прийняті у міжсесійний період   

 

 


