
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(ХLІV сесії селищної ради сьомого скликання 30 серпня 2019 року) 
  

1.Про стан виконання програми економічного, соціального та культурного 

розвитку селища за І півріччя 2019 року 

2. Про звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2019 року 

3.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»                                               

4.Про  внесення змін до рішення ХХХVІІІ сесії селищної ради сьомого 

скликання від 21 грудня 2018 року № 781 «Про  селищний  бюджет на  2019  

рік»        

5. Про затвердження проектної документацій «Роботи з монтажу системи 

пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою централізованого 

пожежного спостереження в приміщеннях Нижньосірогозького закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 за адресою: Херсонська область, смт Нижні 

Сірогози, вул. Незалежності 17» 

6.Про внесення змін до селищної програми «Розвиток людського капіталу смт 

Нижні Сірогози на  2017- 2023 роки» 

7. Про надання субвенції з селищного бюджету районному бюджету  

8.Про надання невикористаної частини щорічної відпустки селищному голові 

Грушку О.Ф.         

9.Про преміювання селищного голови Грушка О.Ф. з нагоди 60-річчя з дня 

народження 

10. Про затвердження Додаткового Договору на передачу іншої субвенції 

районному бюджету  

11.Про передачу та одержання права власності на земельну ділянку 

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

діяльності для виготовлення ними звіту про оцінку земельної ділянки по вулиці 

Незалежності, 21, яка підлягає продажу 

13.Про затвердження детального плану території  

14.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

вул. Незалежності, 2 та передачу її у постійне користування територіальній 

громаді селища та сіл Нижньосірогозького району  

15.Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у постійне користування Іванівському міжрайонному управлінню водного 

господарства 

16.Про заяву Гордієнка С.І.  

17.Про заяву Петренко О.А. 

18.Про заяву Кутіщевої Г.М. 

19.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

власність   Козаченко Г.І. 

 



20.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

власність  гр. Чістяковій І.Г. 

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

підлягають  продажу права оренди на них на конкурентних засадах 

22.Про надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

вільних від забудови земельних ділянок, що підлягають продажу права оренди 

на них на конкурентних засадах  

23.Проо заяву Лопухова В.Л.  

24.Про зняття з контролю рішень ХLІІІ сесії селищної ради сьомого скликання  

25.Про розпорядження селищного голови, прийняті у міжсесійний період. 

              

 


