
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Від  13  квітня  2017 року                                         4  сесія 1 скликання
с. Чорноморка

1. Про внесення змін до сільського бюджету  на 2017 рік                    № 1
2. Про надання адміністративних послуг у сфері державної                № 2

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Чорно-
морською сільською радою об’єднаної територіальної громади.

3. Про затвердження правил загального водокористування                  № 3
в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах по
Чорноморській об’єднаній територіальній громаді.

4. Про затвердження правил  благоустрою і утримання                         № 4
територій сіл Чорноморської об’єднаної територіальної громади.

5. Про надання згоди на безоплатне прийняття  майна наро-                № 5
дного гурту «Козаченьки» із спільної власності територіальних 
громад сіл Очаківського району  в особі Очаківської районної 
ради до комунальної власності  Чорноморської об’єднаної тери-
торіальної громади в особі Чорноморської сільської ради.

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття  транспортних             № 6
засобів із спільної власності територіальних громад сіл Очаків-
ського району в особі Очаківської районної ради до комунальної 
власності  Чорноморської об’єднаної територіальної громади в 
особі Чорноморської сільської ради.

7. Про розгляд питання щодо вступу в члени  CORPORATION             № 7
“ CAPITAL SMART SOLUTIONS”

8. Про розгляд звернення ТОВ «Вітряний парк Причорномор-              № 8
ський щодо розміщення щогли для метеорологічних вимірювань на 
території Чорноморської сільської ради в селі Рівне.

9. Про постановку на квартирний облік громадян села                            № 9
Чорноморка.

10. Про припинення дії рішень  Чорноморської сільської ради.               № 10
11. Про надання дозволу на розробку технічної документації із              № 11

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), розташованій в селі Чорноморка
в межах території Чорноморської сільської ради Очаківського 
району Миколаївської області.

12. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою             № 12
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особи-
стого селянського господарства в селі  Чорноморка Очаківського  
району Миколаївської області.

13. Про розробку  проекту  із землеустрою щодо   відведення                 № 13 
земельної ділянки, розташованої в селі Чорноморка в межах тери-
торії Чорноморської сільської ради Очаківського району Миколаїв
ської області.

14. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою             № 14
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку,  господарських будівель і 
споруд  в селі Рівне Очаківського  району Миколаївської області.

15. Про вирішення питання безкоштовного харчування у ДНЗ                № 15
 «Дзвіночок»  дитини Бондарчук С.О.



16. Про затвердження калькуляцій видів робіт,  що планується               № 16
виконувати Чорноморською сільською радою на договірних умовах 
у 2017 році.

17. Про затвердження дефектного акту на капітальний ремонт                 № 17
Рівненської ЗОШ (утеплення приміщення Рівненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів).
      18. Про встановлення середнього розміру кошторисної заробітної          № 18
плати при визначенні вартості робіт з  капітального ремонту об’єктів,
розташованих на території Чорноморської об’єднаної  територіальної 
громади, які плануються до виконання у 2017 році.

Секретар сільської ради                                                                                   Т.В. Мелентьєва


