
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(майбутньої ХLШ сесії селищної ради сьомого скликання, 

 яка запланована 16 липня 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 на  2019  рік»                

4.Про внесення змін до рішення ХLІІ сесії селищної ради від 31 травня 2019 року 

№ 855 «Про затвердження проектних документацій «Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Пушкіна смт Нижні Сірогози, Херсонської області»,  

«Реконструкція вуличного освітлення вул. Перемоги смт Нижні Сірогози, 

Херсонської області»               

5. Про взяття на баланс фактичних витрат понесених під час виконання робіт по 

проекту «Реконструкція Нижньосірогозького дошкільного навчального закладу 

(ясла- садок) №1 (утеплення даху та зовнішніх стін будівлі) смт Нижні Сірогози 

Херсонської області              

6.Про надання субвенції з селищного бюджету районному бюджету                

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

від 21 грудня 2018 року № 784 «Про структуру, чисельність та штатний розпис 

апарату ради та її виконавчого комітету»    

8.Про затвердження Статуту Нижньосірогозького закладу повної загальної 

середньої освіти Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області (у новій 

редакції) 

 9.Про надання основної частини щорічної відпустки селищному голові Грушку 

О.Ф. 

10.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо встановлення 

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

А.С. 

11..Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

власність   Єрмаковій Л.В.               

12. Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо 

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

власність  гр. Васильчук Л.О.  

13.Про заяву Козачок О.М. 

14.Про затвердження  технічної  документації  із землеустрою   щодо встановлення 

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

 гр..Пшеничній В.М. 

15.Про заяву Овчиннікова М.В. 

16.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 

17.Про зняття з контролю рішень ХLІІ сесії селищної ради сьомого скликання  

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

              

  


