НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
08.05.2020 № 112
Про внесення змін до плану заходів щодо
наповнення місцевих бюджетів району та
економного і раціонального використання
бюджетних коштів у 2020 році
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 07
травня 2020 року № 93-д «За результатами селекторної наради щодо
обговорення шляхів вирішення актуальних питань розвитку області від 04
травня 2020 року» та з метою досягнення ефективності та уникнення значних
ускладнень за результатами карантинних обмежень, активізації роботи щодо
забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів району у 2020
році, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Внести зміни до плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів
району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2020
році, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 14 січня 2020 року № 14, виклавши пункт 15 у новій редакції:
№
Відповідальні за
Термін
Очікуваний
Зміст заходів
з/п
виконання
виконання результат
15. Вживати заходів щодо
Відділ
Протягом
1220,0
поліпшення
управління Держгеокадастру у
року
тис. грн
використанням земельних Нижньосірогозькому
ресурсів, а саме:
районі (за згодою),
- укладання договорів Нижньосірогозьке
оренди землі із суб’єктами
ДПІ Генічеського
господарювання,
які управління ГУДПС
користуються земельними
у Херсонській
ділянками
без області, Автономної
правовстановлюючих
Республіки Крим та
документів;
м. Севастополі (за
- припинення суб’єктами згодою), виконкоми
господарювання
права
селищної та

користування земельними
сільських рад
ділянками
у
випадку
систематичної
несплати
земельного податку або
орендної плати за землю;
- переукладання договорів
оренди земельних ділянок,
термін дії яких закінчився;
- проведення роботи з
розширення
орендних
відносин щодо земель
запасу, резервного фонду;
встановлення
меж
населених пунктів району;
- ініціювання проведення
аукціону з продажу прав
оренди
на
земельні
ділянки
державної
та
комунальної власності, що
не
використовувалися
більше року.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.

Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

