ПРОЕКТ

ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIX сесія VII скликання
РІШЕННЯ
від

лютого 2018 року

с. Тернова

Про затвердження порядку денного
XXVIII сесії селищної ради VІI скликання
Відповідно до ч. 14 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Регламенту роботи Введенської селищної ради селищна рада
вирішила:
Затвердити для розгляду на позачергову XXVIII сесії селищної ради VІI скликання такий
порядок денний:
1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету.
2. Про надання матеріальної допомоги мешканцям селищної ради.
3. Про встановлення премії до заробітної плати та надання матеріальної
допомоги селищному голові
4. Про заключення договору оренди земельної ділянки під магазином по вул.
Центральна, 249.
5. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
для заключення договору оренди земельної ділянки під магазином по вул.
Центральна, 249-А.
6. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності
Введенської селищної ради.
7. Про підтримку проекту Громадської організації «Земля нових
можливостей» Введенської селищної ради в обласному конкурсі розвитку
громад “Разом в майбутнє”.
8. Про затвердження Програми благоустрою громадського простору
територій населених пунктів Введенської селищної ради на 2018 рік
9. Про внесення змін до рішення XХVІI сесії VII скликання «Про селищний
бюджет на 2018 рік» від 20 грудня 2017 року.

10.Про розроблення проекту детального плану території обмеженої вул. О.
Горбачова та садибними ділянками № 150 та № 154 в смт. Введенка.
11.Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації
населених пунктів Введенської селищної ради на період 2017-2018
12. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Введенської селищної ради на 2018 рік, затвердженої на XXVII сесії VII
скликання від 20 грудня 2017 року.
13.Про скасування рішення виконавчого комітету № 123/4 від 11 грудня 2001
р. про дозвіл Свинаренко О. М. зробити будівництво магазина-кафе в смт.
Введенка по вул. Кірова.
14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність по с.Зелений Колодязь вул. Виноградна, 22-А.
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність по смт.Введенка пров.Спортивний, 5.
Селищний голова

Г. Ю. Геращенко

