
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

18  сесія 1 скликання                              Від  25  січня  2018 року                      

                                                                     с. Чорноморка 

1. Про внесення змін до бюджету Чорноморської сільської             № 1
ради на 2018 рік.

2. Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти          № 2
по Чорноморській  об’єднаній  територіальній громаді на 2018 – 
2020 роки.

3. Про внесення змін до штатного розпису Чорноморської              № 3
ЗОШ І-ІІІ ст.

4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів           № 4
регуляторних актів по Чорноморській сільській раді  Очаківсько-
го  району Миколаївської області у 2018 році.

5. Про  розгляд клопотання  КЕВ  м. Миколаїв   стосовно                № 5
надання пільг зі сплати земельного податку військовим  формува-
нням, розташованим на території Чорноморської сільської  ради  
Очаківського  району  Миколаївської  області  на  2018 рік.

6. Про надання згоди  на безоплатне прийняття транспортно           № 6
го засобу 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 затвердження  проектної  документації  за  робочим             № 7
проектом «Капітальний ремонт Рівненського будинку культури 
(утеплення стін  спортивної зали) у с. Рівне  Очаківського району  
Миколаївської області».

8. Про виконання плану роботи за  2017 рік та затвердження          №  8
плану роботи Чорноморської сільської ради на 2018 рік.

9. Про затвердження Програми запобігання і ліквідації наслід-       № 9
ків надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру, 
оперативного реагування на них у Чорноморській сільській раді на 
2018 – 2020 роки.

10. Про  надання  дозволу на  розробку  технічної документації         № 10-
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на  місцевості) в оренду, розташованої в селі  Чор-
номорка в межах території Чорноморської сільської  ради Очаківсь-
кого району Миколаївської області 

11. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою          № 11
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особис-
того селянського господарства  в межах території Чорноморської 
сільської ради Очаківського району Миколаївської області.

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у            № 12
постійне користування Казенному підприємству  «Морська науково-
рятувальна служба» для будівництва базової станції «Очаків» в селі 



Чорноморка в межах території Чорноморської сільської ради Очаків-
ського району Миколаївської області.

13. Про затвердження Положення про преміювання та надання            № 13
допомоги працівникам Чорноморської сільської ради Очаківського
району Миколаївської області, обраної Чорноморською об’єднаною 
територіальною громадою.

14. Про хід виконання бюджету Чорноморської сільської ради             № 14
на 2018 рік.

Секретар  сільської ради                                                                          Т.В. Мелентьєва


