
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКАСЕЛИЩНАРАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.07.2021 р. смт. Перегінське №26

Про скликання одинадцятої сесії
Перегінської селищної ради
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст. 42 п.8, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
I. Скликати одинадцяту сесію Перегінської селищної ради VIII демократичного 
скликання 16.07.2021 року о 16.00 год. в приміщенні Народного дому.
II. На розгляд сесії винести питання:

Порядок денний:
1. Про затвердження звіту виконання селищного бюджету ТГ на 2021 рік.
2. Про внесення змін до рішення сесії від 24.12.2020 №79-3/2020 «Про селищний бюджет 
Перегінської ТГ на 2021 рік».
3. Про затвердження тарифу на 1 м3 збирання та вивезення твердих побутових відходів.
4. Про затвердження тарифу на забір, транспортування та злив 1 м3 рідких побутових 
відходів.
5. Про затвердження тарифу на 1 машино/годину роботи екскаватора.
6. Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.
7. Про затвердження цільової програми «Духовне життя» на 2021-2025 роки.
8. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021 рік.
9. Про внесення змін до Комплексної Програми охорони здоров’я на 2021 рік.
10. Про внесення змін до рішення сесії від 17.12.2020. №40-2/2020 «Про затвердження 
Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції гідності, 
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення на 2021 рік».
11. Про затвердження Положення про платні послуги та затвердження Переліку платних 
послуг і тарифів, які можуть надаватися КПП «Перегінська лікарня».
12. Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії з питань формування 
пропозицій щодо потреби у субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа.
13. Про штатну чисельність базової мережі закладів культури Перегінської селищної ради.
14. Про передачу в оперативне управління комунального майна
15. Про створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку Перегінської селищної ради 
на період до 2027 року.



16. Про затвердження планової мережі закладів освіти Перегінської селищної ради на 2021 - 
2022 рр.
17. Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами 
благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, 
зовнішньої реклами та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- 
культурного та іншого призначення на території Перегінської селищної ради.
18. Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації 
Перегінської територіальної громади на 2021 - 2025 р.р.
19. Про розроблення детальних планів територій.
20. Про затвердження детального плану території земельних ділянок.
21. Земельні питання.
21.1 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі в оренду.
21.2 Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею в оренду.
21.3 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з подальшою передачею в оренду.
21.4 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки.
21.5 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для учаснику бойових дій АТО/ООС.
21.6 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове 
призначення яких змінюється.
21.7 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
21.8 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
21.9 Про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення.
21.10 Про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності.
21.11 Про проведення інвентаризації земельної ділянки (заїзду) загального користування в 
с.Ясень вул. Вагилевича.
21.12 Про припинення права користування земельними ділянками.
21.13 Про затвердження Актів комісії.
21.14 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 
власності.
21.15 Про скасування рішення сесії Перегінської селищної ради «Про надання дозволу 
на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
21.16 Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки.
21.17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності.
21.18 Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної 
власності Перегінської селищної ради.
22. РІЗНе.
III. Виконавчому апарату сє.цііііц.фї ради довести до відома депутатів та старост сіл про час
та місце проведення одинаді^трц-сесц Перегінської селищної ради VIII демократичного 
скликання. [/'Ч'- \\ //
IV. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради
Красілич О.В. м/

Селищний голова \ Ірина ЛЮКЛЯН

V РПО9


