Проект ПОРЯДОК ДЕННИЙ від 19.12.2017 року:
1/.Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2016 року №
194 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік»
Інформує: Баранчук Л.І.- провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу
міської ради
2/.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на
2017 р. та до Програми поліпшення пожежної безпеки на території Липовецької міської
ради на 2017-2018 роки .
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови
3/.Про продовження строку оренди частини адмінбудівлі Липовецької міської ради.
Інформує: Назаренко О.О.– завідувач відділу правової та кадрової роботи виконавчого
комітету міської ради
4/.Про затвердження Плану діяльності Липовецької міської ради та її виконавчого
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
Від 22 грудня 2017 року
Про поновлення договору оренди
комунального майна Липовецької
територіальної громади

38 сесія 7 скликання

Розглянувши клопотання Головного територіального управління юстиції у Вінницькій
області щодо поновлення Договору оренди нерухомого майна комунальної власності для
Липовецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Вінницькій області, відповідно до Закону України
«Про оренду державного та комунального майна», ст.25, 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Положенням про порядок передачі в оренду
комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Липовець,
затверджених рішенням Липовецької міської ради 42 сесії 6 скликання № 458 від 24 грудня
2012 року із змінами та доповненнями, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Укласти із Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області (для
Липовецького районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області), договір оренди частини адмінбудівлі Липовецької міської ради, що
розташована по вул. В.Липківського, 30, м.Липовець, площею 60, 92м2, терміном на 1 рік - з

01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, встановивши орендну плату 1 (одна) гривня на
рік.
2. Доручити міському голові підписати договір оренди частини адмінбудівлі Липовецької
міської ради та договір про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого
майна.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Кропивницького С.С.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
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ПРОЛЕКТ РІШЕННЯ №
Від 22 грудня 2017 року
Про затвердження Плану діяльності
Липовецької міської ради та її
виконавчого комітету з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік

39 сесія 7 скликання

З метою планування діяльності Липовецької міської ради та її виконавчого комітету
щодо прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території
міста Липовець, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та
суб'єктами господарювання, відповідно до ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Липовецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План діяльності Липовецької міської ради та її виконавчого комітету з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (додається).
2. Виконавчому комітету Липовецької міської ради оприлюднити дане рішення у
встановленому законом порядку в місцевих засобах масової інформації (газета “Липовецькі
вісті”) та на сайті Липовецької міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Проскуровський В.Ф.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О

Додаток 1
до рішення 38 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №
План
діяльності Липовецької міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Назва проекту рішення
Назва
Цілі прийняття
№ Липовецької міської
відповідального
регуляторного акта
п/п ради
підрозділу
1.

«Про встановлення
тарифів на послуги з
вивезення та
захоронення твердих
побутових відходів».

2.

«Про
встановлення
місцевих
податків
і
зборів
на
території
м.Липовець на 2019
році».

3.

Порядку
розміщення
тимчасових споруд для
здійснення
підприємницької
діяльності в м.Липовець»

Секретар міської ради

З метою
встановлення
тарифів на послуги з
вивезення та
захоронення
твердих побутових
відходів .
З метою дотримання
законодавства
України
та
забезпечення
надходжень коштів
в бюджет міської
ради та Приведення
розміру ставок у
відповідність
до
Податкового
кодексу
Забезпечення
подальшого
розвитку
підприємницької
діяльності та
впорядкування
розміщення
тимчасових споруд
торгівельного,
побутового та
соціальнокультурного
призначення в
м.Липовець

Строк
підготовки

Заступник міського
голови

Протягом року

Відділ правової та
кадрової
роботи
апарату
виконавчого
комітету
міської
ради

Протягом року

Відділ правової та
кадрової
роботи
апарату
виконавчого
комітету
міської
ради

Протягом

А. Лебідь

року

