
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(майбутньої ХLVІ сесії селищної ради сьомого скликання, 

яка запланована на 30 жовтня 2019 року) 
1. Про передачу прав засновника Нижньосірогозького закладу ПЗСО 

Нижньосірогозькій районній раді                                              

 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 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»                                                        

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 надання субвенції з селищного бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

6.Про погодження питання створення другої інклюзивної групи в 

Нижньосірогозькому ЗДО(я/с) № 1 

            7.Про  внесення змін та доповнень до рішення ХХХVІІІ сесії селищної ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 785 «Про штатні розписи селищних 

бюджетних установ на 2019 рік» 

8.Про виплату адресної одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю 

І групи та сім’ям, які виховують дітей-інвалідів до 18 років 

            9. Про надання додаткової відпустки селищному голові Грушку О.Ф. 

 10.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 

          11.Про надання дозволів  на розробку проектів землеустрою  

          12.Про заяву Гомона Ю.І. 

          13.Про заяву Голубєвої В.В. 

          14.Про надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

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

на конкурентних засадах  

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

підлягають  продажу права оренди на них на конкурентних засадах 

          16. Про заяву Пашка С.А. 

17. Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

передачу її у власність   Пашко І.В. 

18.Про внесення змін до рішення XLІV сесії селищної ради сьомого скликання 

від 30 серпня 2019 року № 909 «Про затвердження  технічної  документації  із 

землеустрою   щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність  гр. Чістяковій І.Г.» 

 19.Про зняття з контролю рішень ХLІV, ХLV сесій селищної ради сьомого 

скликання  

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

              

  

 


