
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання L сесії селищної ради сьомого скликання 20 лютого 2020 року) 

          1. Про Літопис Природи смт Нижні Сірогози 

2. Про виконання селищного бюджету за 2019 рік 

3.Про передачу майна та об’єктів, які перебувають в комунальній власності 

територіальної громади селища в господарське віддання Нижньосірогозькому 

районному сільському комунальному підприємству «Райсількомунгосп». 

          4. Про можливість передачі в оренду комунального майна  

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 надання субвенції з селищного бюджету районному та державному 

бюджетам       

9.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». 

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

сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 984 «Про штатні розписи селищних 

бюджетних установ на 2020 рік» 

11.Про встановлення груп за оплатою праці та тарифних розрядів керівникам 

селищних клубних установ та, бібліотекарю селищної бібліотеки на 2020 рік 

12. Про надання частини щорічної відпустки селищному голові Грушку О.Ф.  

           13. Про  внесення змін  та доповнень до Регламенту роботи селищної ради 

сьомого скликання 

           14.Про прийняття благодійної допомоги  

          15. Про Положення  про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 

об’єктів нерухомості смт Нижні Сірогози та Положення про Адресний реєстр смт 

Нижні Сірогози 

         16.Про  визнання таким,що втратило чинність рішення ХХУ сесії селищної 

ради шостого скликання від 21 вересня 2012 року № 288 «Про порядок залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури смт Нижні Сірогози»  

 17. Про припинення договору оренди  

 18. Про заяву Піманової К.В.   

 19. Про затвердження переліку вільних від забудови земельних ділянок, що 

підлягають  продажу права оренди на них на конкурентних засадах 

20. Про затвердження ставки орендної плати за земельну ділянку, що 

підлягає продажу права оренди на земельних торгах шляхом проведення аукціону 

21.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 

 22. Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вулиці Українська, 132, 

яка знаходиться в комунальній власності територіальної громади смт Нижні 

Сірогози 



23. Про заяви Панченко О.М., Гасяк С.А., Глущенко Т.М. 

24. Про заяву Вагерич А.А.  

25.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Кислому М.В. 

26. Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Ткаченку О.О. 

27. Про заяву Куракової Л.В.  

28. Про заяву Лопухова В.Л.  

29. Про заяву директора товариства з обмеженою відповідальності 

«Хлібодар» Дудки В.А. 

30. Про заяву Герасимчука С.П. 

 31. Про зміну виду використання земельної ділянки по вулиці Чкалова,21 

32. Про поновлення договору оренди землі для розміщення та 

обслуговування торгового об’єкту 

33. Про надання згоди на укладення договору суборенди 

34. Про заяву Пестрецової Р.Г. 

 35. Про заяву Черевка В.Д. 

 36. Про зміну виду використання земельної ділянки по вулиці Незалежності, 

21 

37. Про внесення змін до договорів оренди 

38. Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Гомон К.Я. 

 39. Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вулиці Таврійська, 52, 

яка знаходиться в комунальній власності територіальної громади смт Нижні 

Сірогози 

 40.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Петренко О.А. 

 41.Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  та передачу її у власність Голубєвій В.В. 

42.Про надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

43.Про заяву начальника Іванівського міжрайонного управління водного 

господарства Щербаня В. 

 

 44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області по 

вул. Зелена, 41 

 45.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення вільних від 

забудови земельних ділянок, що підлягають продажу права оренди на них на 

конкурентних засадах  

 46. Про зняття з контролю рішень ХLVІІІ, ХLІХ сесій селищної ради сьомого 

скликання  

 47. Про розпорядження селищного голови прийняті у міжсесійний період   

 


