
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять шостої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від 29 листопада  2018  року                                                              №387 

 

Про затвердження порядку денного  

 

Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок денний ХХVI сесії: 

1.1. Про затвердження порядку денного 
Доповідає Лейбзон С.Н. 

1.2. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 22.12.2017 року №215 

«Про сільський бюджет на 2018 рік» 
Доповідає Зіновік Є.І. 

1.3. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2019 рік 
Доповідає Погрібна Л.С. 

 1.4.Про підписку періодичних видань на 2019 рік  
Доповідає Погрібна Л.С. 

1.5.Про передачу в оренду комунального майна (Укрпошта) 
Доповідає Погрібна Л.С. 

1.6. Про земельні питання 
Доповідає Гордовенко В.П. 

1.6.1 Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок 

1.6.2. Про затвердження технічної документації що відновлення, встановлення  меж 

1.6.3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність 

1.6.4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення  особистого селянського господарства 

1.6.5. Про надання  дозволів розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

1.6.6. Про зміну рішення сесії та  затвердження детального плану земельної ділянки  відносно 

відведення в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності 

1.6.7. Про відведення земельної ділянки в оренду для ведення  городництва Базовці М.П. 

1.6.8. Про відведення земельної ділянки в оренду для ведення  городництва Казаряну Г.С. 

1.6.9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою (АТ ЕК «Херсонобленерго») 

1.6.10. Про надання згоди на передачу  у власність земельних ділянок  для ведення   особистого 

селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення 

1.6.11. Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду для ведення городництва Ісаєву А.А. 

1.6.12. Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду для ведення городництва Ісаєву А.А. 

1.6.13. Про передачу земельних ділянок із земель комунальної власності для створення 

громадських пасовищ 



1.6.14. Про передачу у оренду земельної ділянки  комунальної власності  для будівництва та 

обслуговування магазину-кафе 

1.6.15 Про внесення змін до переліку земельних ділянок про продаж прав оренди за 

результатами громадських слухань 

 

 

 

Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон 
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