
 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Одинадцятої   сесії восьмого скликання  Тернівської сільської ради  

13.04.2021 

 

 

1. Про початок повноважень депутата Тернівської сільської ради. 

2. Про Програму «Розвиток соціальних послуг на території Тернівської 

сільської територіальної громади на 2021-2022 роки» 

 

 

3. Про внесення  змін до рішення сільської ради   від 24.12.2020  № 

5-19/VII «Про бюджет  Тернівської сільської   територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

4. Про  виконання сільського бюджету  за І квартал 2021 року 

 

 

5. Про внесення змін до рішення Тернівської сільської ради від 

25.06.2020 № 23-7/VII«Про встановлення ставок земельного податку 

на 2021 рік» 

 

6. Про делегування повноважень з надання  адміністративних та 

дозвільних    послуг   у    сфері містобудування та архітектури 

на території  Тернівської сільської ради 

 

 

7. Про забезпечення дотримання правил благоустрою територій 

a. населених пунктів Тернівської  об'єднаної громади 

 

8. Про надання згоди голові Тернівської сільської ради на укладення    

довгострокового договору оренди приміщення  

 

9. Про надання матеріальної допомоги 

10. Про надання матеріальної допомоги 

11. Про надання матеріальної допомоги 

12. Про надання Мальованому Л.А. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва в с. Пастирське 



13. Про надання Одородьку В.А.. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

городництва в с.Миколаївка 

 

14. Про надання ФГ "Скарбниця саду" дозволу на розробку технічної 

документації з інвентаризації земельної ділянки, яка 

використовується на праві постійного користування за межами с. 

Пастирське 

15. Про надання Костенко Н.М. дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9197 га 

для ведення особистого селянського господарства у власність в с. 

Пастирське 

16. Про надання громадянам дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під власними об'єктами 

нерухомості на вул. Героїв, 15 в с. Тернівка в оренду 

 

17. Про відмову у наданні Гапоновій Т.І. дозволу на розробкупроекту   

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га для 

ведення особистого селянського господарства у власність за межами 

с. Попівка  

 

18. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Попівка 

 

19. Про перегляд умов та внесення змін до договорів оренди 

невитребуваних             земельних ділянок (паїв)з ФГ "Скарбниця 

саду" за межами с. Пастирське  

 

 

20. Про надання Михайленко Л.І. дозволу на розробку проекту 

землеустрою      щодо відведення земельної ділянки домоволодіння 

№ 4 на вул. Молодіжній в с. Сердюківка у власність 

 

21. Про надання  Відіборенку О.О. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

веденняособистого селянського господарства у власність за межами 

с. Сердюківка 

 

22. Про утворення конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та земельних торгів на конкурентних 

засадах 

 

 

 

 

 



 


