
СТАНІСЛАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СТАНІСЛАВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 19 жовтня 2021 року Ме 159 - о/д
Про скликання ХУПІ сесії
сільської ради МІ скликання

Відповідно до підпунктів 8 та 20 пункту 4 статті 42, пункту 4 статті 46, пункту 8

статті 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні":

1.Скликати ХУШсесію сільської ради МП скликання, провести пленарне засідання
26 жовтня 2021 року в приміщенні сільської ради о 14 годині 00 хвилин.

2.На розгляд пленарного засідання винести питання:
- Про внесеннязмін до місцевих програм.
- Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2020 року Ле71 «Про
бюджет Станіславської сільської територіальної громади на 2021 рік»

- Про затвердження розпоряджень виданих сільським головою в міжсесійний
період.

- Про передачу майна.
- Про звіт роботи комунального підприємства Станіславської сільської ради
КПаенНадія»за П квартал 2021 рік.

- Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2020 року
Хо 55 «Про затвердження структури, загальної чисельності апарату
Станіславської сільської радитаїї виконавчих органів на 2021 рік»

- Про внесеннязмін до структури та штатної чисельності Станіславського закладу
дошкільної освіти - центр розвитку дитини «Казка» Станіславської сільської ради
Херсонської області

- Про внесеннязмін до структури та штатної чисельності Комунального закладу
Широкобалківський сільський Будинок культури Станіславської сільської ради
Херсонської області

- Про внесення змін до Положення про фінансовий відділ Станіславської сільської
ради.

- Про затвердження Передавального акту комунального закладу «Олександрівська
сільська бібліотека Станіславської сільської ради Херсонської області»

- Про передачу майнав господарське відання закладам освіти.
- Про безоплатне приймання майна для КЗ Станіславська публічна бібліотека
Станіславської сільської ради Херсонської області

- Про продовження дії договору про оперативне управління комунальним майном
Станіславської сільської ради, Білозерського району від 01.12.2020 року Ме 1.

- Про вилученняз оперативного управління та передачу в оперативне управління
комунального майна Станіславської сільської територіальної громади.

- Про зміну юридичноїадреси представницького органу місцевого самоврядування
Станіславської сільської територіальної громади

- Про внесеннязмін до рішенняІ сесії МІскликаннявід 10.11.2020 року Ле9 "Про
утворення та затвердження персонального складу постійних депутатських комісій
Станіславської сільської ради.



- Про передачу у власність гр. Бартащук М.В. земельноїділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с. Широка Балка

- Про передачу у власність гр. Сороцькій Л.М земельної ділянки для

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка) в с. Широка Балка
- Про передачу у власність гр. Попенку М.А земельної ділянки для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарськи будівель і споруд (присадибна

ділянка) в с. Широка Балка
- Про передачу у власність гр.Дудун С.Г земельної ділянки для будівництваі
обслуговування житлового будинку, господарськи будівель і споруд (присадибна

ділянка) в с. Широка Балка
- Про затвердження технічної документації та передачу земельно ділянки у

власність гр.Єрмакова Р.А. для ведення особистого селянського господарства.

- Про передачуу власність Єрмаковій Н.М ділянки для ведення особистого

селянського господарства
- Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельних ділянок у
власність гр.Ковтун Д.О площею 1,9000га гр..Ковтун О.А площею!,9000га для

ведення особистого селянського господарства.
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

відновлення меж земельноїділянки в натурі (на місцевості) гр. Луценко Г.І,що

перебуває у постійному користуванні для ведення особистого підсобного

господарства.
- Про передачу гр. Луценко Г.І, земельної ділянки що перебуває у постійному

користуванні для ведення особистого селянського господарства.

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду АТ «Херсонобленерго» в с.Широка Балка, в рамках

договору укладеного з Поповим Р.В.
- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду АТ «Херсонобленерго» в с.Широка Балка, в рамках

договору укладеного з Резніченко Л.А
- Про надання дозволу гр. Швайдецькій І.О на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд в с.Олександрівка
- Про надання дозволу гр. Швайдецькій О.В она розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в

с.Олександрівка
- Про надання дозволу гр.Решотці М.П на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в

с.Олександрівка.
- Про розгляд звернення гр. Волошиної О.Ю про отримання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

ведення особистого селянського господарства.
- Про передачу гр. Котенко Т.(уповноваженій особі власників худоби)в оренду

земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби.
- Про розгляд звернення гр.Буженка Ю.С про отримання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

ведення особистого селянського господарства.
- Про відмову гр. Буженку Ю.С у наданні дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства
- Про затвердження технічної документації та передачу у власність гр.Сальчуку

М.П. земельноїділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в с. Станіслав.



Про розгляд звернення гр. Попенка А.О про отримання дозволу нарозробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. увласність для ведення особистого селянського господарства
Про відмовуу наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодовідведення земельноїділянки в оренду гр..Потяк Н.В для обслуговування
кормоцехута для підізду до нього.
Пророзгляд звернення гр. Суханова М.І. про отримання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиу власність для
ведення особистого селянського господарства.
Пророзгляд звернення гр. Суханової А.С. про отримання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства.
Пророзгляд зверненнягр. Суханової С.В. про отримання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства.
Пророзгляд звернення гр. Суханова П.М. про отримання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для веденняособистого селянського господарства.
Про затвердження технічної документації та передачу у власність гр. НестеренкуВ.Б. земельноїділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Широка Балка.
Пророзгляд заяви гр. Ольховського П.І. щодо передачіу власність земельноїділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарськихбудівель і споруд в с. Станісла.

3. Секретарю сільської ради СТАСЮКТ.М. організувати підготовку ХУПІ сесіїсільської ради МШскликання.

Станіславський сільськ Іван САМОЙЛЕНКО


