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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Від  22 серпня  2019 р. 

Про   скликання чергової 

61 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  61  чергову сесію Липовецької  міської ради 7 скликання 03 

вересня 2019 р. о 15.00  годині  в залі засідань міської ради (вул. 

В.Липківського,30,м.Липовець). 

2. На розгляд  засідання сесії внести питання:  

1. Про внесення змін до міської Програми «Поліпшення техногенної  та  

пожежної безпеки на території  Липовецької міської ради на 2019-2020 роки».  

2.Про затвердження тимчасового Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті Липовець 

3.Про припинення права користування земельними ділянками.   

4.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель комунальної власності безоплатно у приватну власність. 

5.Про внесення змін  в рішення 57 сесії 7 скликання від 28.05.2019р. «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель комунальної власності безоплатно у приватну власність. 

6. Про внесення змін в рішення 56 сесії 7 скликання № 578 від 23.04.2019р. 

«Про надання дозволу гр. Опанасюку П.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  у власність. 

7.Про внесення змін в рішення 60 сесії 7 скликання  від 19.07.19р.  «Про 

погодження графічних матеріалів місця розташування та площі земельних 

ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції 

на сході України. 

8. Про  затвердження   технічної   документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність. 

9. Про погодження графічних  матеріалів місця розташування та площі 

земельних ділянок  учасникам бойових дій, які брали участь в 

антитерористичній операції 

на сході України. 



10. Про затвердження переліку ділянок, що підлягають продажу та надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка не 

підлягає продажу на конкурентних засадах.  

11.Про поновлення договору оренди земельної ділянки. 

12. Про внесення змін до договору оренди землі. 

13.Про передачу в оренду земельної ділянки. 

14.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                                          ГРУШКО М.Т. 

 
Секретар міської ради                          Лебідь  А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


