
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання чергової  LV сесії селищної ради сьомого скликання ) 

 

          1.Про стан виконання програми економічного, соціального та культурного 

розвитку селища за І півріччя 2020 року 

2.Про звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2020 року 

3.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» 

         4.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» 

         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 погодження питання закриття інклюзивної групи 1 в 

Нижньосірогозькому ЗДО(я/с) № 1  

 7.Про надання згоди на прийняття в  комунальну власність 

Нижньосірогозької селищної ради нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад Нижньосірогозького району 

         8. Про надання згоди на прийняття прав засновника Нижньосірогозької 

центральної районної аптеки № 35 

9.Про надання згоди на прийняття прав засновника Нижньосірогозького 

районного сільського комунального підприємства «Райсількомунгосп» 

          10.Про Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності  

          11.Про надання субвенції з селищного бюджету державному  бюджету  

          12.Про внесення змін до рішення LІV сесії селищної ради сьомого 

скликання від 23 липня 2020 року № 1117 «Про взяття на баланс фактичних 

витрат понесених під час виконання робіт по проекту «Каналізаційна система – 

реконструкція смт Нижні Сірогози Нижньосірогозький район Херсонська 

область». 

         13.Про внесення змін та доповнень до рішення LIV сесії селищної ради 

сьомого скликання від 23 липня 2020 року № 1119 «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» 

           14.Про заяву Лонського Ю.Ф.  

15.Про заяву Мотильова В.Г. 

 16.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Попович І.Ю. 

17.Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд  

18.Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини 

19. Про клопотання голови Нижньосірогозької районної ради І. Яціва 

         20.Про надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів 



        21.  Про заяву Гаврилова О.Г.  

        22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

по вул. Зелена, 41 

        23.Про проведення конкурсу по відбору експертів - суб'єктів оціночної 

діяльності для виготовлення ними звіту про оцінку земельної ділянки по вулиці 

Таврійська, 48б, яка підлягає продажу 

       24.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

       25.  Про заяву Пшеничної К.В. 

       26. Про заяву Кононова В.О. 

       27.Про зняття з контролю рішень LІV сесії селищної ради сьомого 

скликання.  

        28.Про розпорядження селищного голови прийняті у міжсесійний період.   

 

 
 

 


