
 

ГРИГОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  11 червня  2019 року с.Григорівка № 61 «а» 

 

     Про скликання   тридцять  першої сесії  

     Григорівської  сільської  ради  VІІ скликання    

  
 

 

      Керуючись   пунктом   20   частини 4  статті  42  та   пунктом  5   статті  46  

Закону  України      “ Про  місцеве   самоврядування   в  Україні “ скликати   

26 червня 2019  року тридцять першу сесію  Григорівської  сільської  ради  

VІІ скликання  з  Порядком   денним :  

   

1.Про співфінансування субвенції на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»                                           

2. Про співфінансування з місцевого бюджету проектів в рамках формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад.                                                                        

3.Про затвердження кошторисної документації.                                                                   

Доповідає :  Кошева Л.В. - начальник фінансового відділу .                                                       

4. Про внесення змін та доповнень до рішення ХХVІІ сесії сільської ради VІІ 

скликання № 366 від 19.12.2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік».                    

5. Про внесення змін до рішення 27 сесії 7 скликання від 19.12.2018 року № 

358 «Програма відшкодування вартості медикаментів за пільговими 

рецептами» .                                                                                                                                                                        

6. Про укладання договору про передачу міжбюджетних трансфертів.                                         

Доповідає :  Кошева Л.В. - начальник фінансового відділу .                                                

7. Про внесення змін до рішення 29 сесії 7 скликання  від 25.03.2019 року   № 

411 « Підтримка  народжуваності  дітей »  на  2019 рік.                                      

8. Про рекомендацію для вступу до Національної академії державного 

управління при Президентові України на навчання за заочною формою 

Кліщевського Сергія Олександровича. 

9. Про встановлення місцевих  податків і зборів на території Григорівської 

сільської ради  на 2020 рік  



10. Про внесення змін до рішення №413 від 25.03.2019 року « Про 

погодження та затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення КСП 

ім. Калініна , що припинено, які є власністю територіальної громади 

Григорівської сільської ради ( Присиваської ОТГ) ( переходять до 

комунальної власності)» 

11. Про затвердження Детального плану території. 

12. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність. 

13. Про надання згоди на поділ земельних ділянок. 

14. Про внесення змін до договору оренди землі. 

15. Про укладення додаткових угод до договорів оренди землі з ПрАТ « 

Київстар. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом викупу на земельних торгах( аукціон). 

18. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та затвердження 

стартової ціни земельної ділянки що відводиться у власність на земельних 

торгах шляхом проведенняаукціону. 

19. Про надання дозволу на розроблення генеральних планів: с. Григорівка, 

с.Павлівка, с.Нововолодимирівка, с. Строганівка, с. Іванівка Чаплинського 

району Херсонської області. 

20.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність.  

21. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність у розмірі земельної частки ( 

паю). 

22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність у розмірі земельної частки (паю). 

23. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 

місцевості) для надання у власність. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

25.Про результати опитування жителів Присиваської об’єднаної 

територіальної  громади  щодо  якості послуги водопостачання. 

26.Про  вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних  територіальних громад». 

27.Про вступ до Всеукраїнської асоціації ОМС «Асоціації сільських, 

селищних рад та об’єднаних громад України». 



28.Про делегування представника Григорівської сільської ради 

(Присиваської ОТГ). 
29.Про  затвердження проекту Статут  Григорівської сільської ради 

 Присиваської об’єднаної територіальної  громади Чаплинського району 

Херсонської області 
30. Підсумки та плани туристичної компанії. 

31. Про звіти в.о.старост заІ півріччя 2019 року. 

32.Звіт про роботу  КП «Струмок» за  п`ять місяців. 

 
 

 

 

Сільський голова                                                          С.КЛІЩЕВСЬКИЙ 


