
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання _   сесії селищної ради 

сьомого скликання 20 грудня 2019 року) 
1.Про надання субвенції з селищного бюджету районному бюджету                  

2.Про селищний бюджет на 2020 рік  

3.Про програму економічного, соціального і культурного розвитку смт Нижні 

Сірогози на 2020 рік  

4.Про селищну програму щодо фінансування закладів соціальної сфери селища в 

2020 році 

5.Про створення селищного центру надання адміністративних послуг  

6.Про структуру, чисельність та штатний розпис апарату ради та її виконавчого 

комітету    

7.Про штатні розписи селищних бюджетних установ на 2020 рік  

8.Про встановлення надбавок директору та завідувачам селищних ЗДО, ДНЗ в 2020 

році  

9.Про організацію громадських робіт Нижньосірогозькою селищною радою в 2020 

році   

10.Про умови оплати праці селищного голови у 2020 році                                  

11.Про звільнення від батьківської плати за харчування в селищних дошкільних 

навчальних закладах дітей військовослужбовців учасників антитерористичної 

операції, дітей загиблих (померлих) військовослужбовців учасників 

антитерористичної операції      

12.Про преміювання керівників селищних закладів дошкільної освіти   

13.Про прийняття на баланс реконструйованих мереж вуличного освітлення та 

включення їх до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 

селища  

14.Про план роботи селищної ради на 2020 рік та про виконання плану роботи за 

2019 рік  

15.Про селищну програму  по  локалізації та  ліквідації   амброзії  полинолистої  та 

інших карантинних  рослин на  території  смт Нижні  Сірогози  на 2020 — 2024 

роки  

16.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної  ділянки комунальної власності по вул. Височина, 67 та передачу її у 

постійне користування територіальній громаді селища та сіл Нижньосірогозького 

району в особі Нижньосірогозької районної ради Херсонської області  

17.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                                                                    

18.Про  передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд  

19.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Чабан М.Ф.  

20.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Козаченку Ю.І.  

21.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Богданевич Г.П.  



22.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Гришину В.А.  

23.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Широкій К.М.  

24.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою  щодо встановлення 

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

власність Романенко Н.Л. 

25.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Кислій О.В.  

26.Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу    її    у   власність  Пшеничному Р.Р.  

27.Про проведення конкурсу по відбору експертів — суб’єктів оціночної діяльності 

для виготовлення ними звіту про оцінку земельної ділянки по вулиці Незалежності, 

24 а, яка підлягає продажу  

28.Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу  та передачу її у власність 

Козачок О.М.  

29.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Клочко Г.І.  

30.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність Мальчевському Р.М.  

31.Про заяву Прохорова С.А.  

32.Про заяву селищного голови про прийняття земельної ділянки у комунальну 

власність.  

33.Про зняття з контролю рішень ХLVІ, ХLVІІ сесій селищної ради сьомого 

скликання.  

34.Про розпорядження селищного голови та в.о. селищного голови, секретаря ради 

прийняті у міжсесійний період. 

   

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                                                    

                        (засідання __ сесії селищної ради сьомого                          

 скликання 12 грудня 2019 року) 
1.Про внесення змін та доповнень до рішення ХХХУІІІ сесії селищної ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 783 «Про селищну Програму щодо 

фінансування закладів соціально-культурної сфери селища в 2019 році                    

2.Про внесення змін та доповнень до рішення ХХХУІІІ сесії селищної ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 782 «Про  програму економічного, 

соціального і культурного розвитку смт Нижні Сірогози на 2019 рік»  

3.Про  внесення змін до рішення ХХХVІІІ сесії селищної ради сьомого скликання 

від 21 грудня 2018 року № 781 «Про  селищний  бюджет Нижньосірогозької 

селищної ради на  2019  рік». 

 


