УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30

 2-34-50, 2-32-55;

E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 23 серпня 2018 р. №10/01-16
Про скликання чергової
49 сесії Липовецької міської
ради 7 скликання

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частини 4 статті 46, статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 10
Регламенту міської ради:
1.Скликати 49 чергову сесію Липовецької міської ради 7 скликання 06
вересня 2018 р. о 14.00
годині
в залі засідань міської ради (вул.
В.Липківського,30,м.Липовець).
2. На розгляд засідання сесії внести питання:
1.Звіт про виконання бюджету Липовецької міської ради за січень-серпень 2018 року.
2.Про внесення змін до рішення № 365 «Про затвердження бюджету міської ради на
2018 рік» 39 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року.
3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на
2018 р.
4. Про внесення змін до рішення 31 сесії Липовецької міської ради 6 скликання № 328
від 12.06.2012 року.
5. Про затвердження міських програм.
6.Про внесення змін до рішення №5 1 сесії 7 скликання від 13.11.2015 року «Про
виконавчий комітет міської ради».
7. Про надання дозволу коммунальному підприємству «Комунсервіс» на списання
автомобіля.
8. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «вуличного
комітету вулиці Вишнева та частини вулиці Некрасова з буд. №26 по буд. №38» в місті
Липовець.
9. Про затвердження висновку суб’єкта оціночної діяльності про вартість об’єкта
незалежної оцінки для подальшого його відчуження шляхом проведення електронного
аукціону.
10. Про затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності про експертну грошову
оцінку земельних ділянок, затвердження вартості земельних ділянок з метою їх
продажу як таких, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних
торгах).
11.Про внесення змін до договору оренди землі.
12.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою
Липовецькому РВ УМВС України у Вінницькій області.
13. Про припинення договору оренди землі.
14. Про припинення права користування земельними ділянками.
15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної
власності безкоштовно у приватну власність.

16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування із земель комунальної власності безкоштовно у
приватну власність.
17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою для розміщення та
експлуатацій будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожніх господарств
в адміністративних межах.
18. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які перебувають у
користуванні згідно державного акту на право постійного користування.
19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки.
20.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у
власність.
21. Про передачу в оренду земельної ділянки.
22. Про внесення змін до рішення Липовецької міської ради 46 сесії 7 скликання від 22
червня 2018 року.
23. Про розгляд клопотання директора Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1
ім.В.Липківського Липовецької районної ради.
24. Про приватизацію комунального майна територіальної громади м. Липовець.
25. Різне.

3. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, спеціалістам
міськвиконкому, в межах повноважень, взяти участь у розгляді вказаних питань
та підготовці проектів рішень.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря
Липовецької міської ради Лебідь А.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Секретар міської ради

ГРУШКО М.Т.

Лебідь А.М.

