
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання LІІ сесії селищної ради сьомого скликання 30 квітня 2020 року) 

 

1.Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території 

Нижньосірогозької селищної ради на 2021 рік 

2.Про встановлення ставок податку на майно на території Нижньосірогозької 

селищної ради на 2021 рік  

3.Про туристичний збір на території  Нижньосірогозької селищної ради на 2021 

рік 

4.Про продовження терміну дії договору оренди комунального майна 

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 затвердження рішень виконавчого комітету селищної ради від 16 квітня 

2020 року №45 «Про відкриття рахунку в  управлінні Державної казначейської 

служби України в Нижньосірогозькому районі», від 16 квітня 2020 року № 46 

«Про виділення, перерахування коштів з резервного фонду  селищного бюджету 

та про внесення відповідних змін до селищного бюджету» 

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

підлягають  продажу права оренди на них на конкурентних засадах 

8.Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 

Нижні Сірогози  Нижньосірогозької селищної ради Нижньосірогозького району  

Херсонської області 

9.Про розроблення детального плану території 

10.Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

11.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Задернівській О.М. 

12. Про припинення договору оренди землі 

13.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 

14. Про поновлення договору оренди землі для розміщення та обслуговування 

торгового об’єкту   

15.Про заяву Троцковця С.Л. 

16.Про заяву Чурюканова О.А. 

17.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Кулешову С.М 

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

ради прийняті у міжсесійний період   

 

 

 
 


