УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від ____ вересня 2019 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

62 сесія 7 скликання

Про затвердження переліку об’єктів,
будівництво та капітальний ремонт
яких буде проводитися за рахунок
субвенції з державного бюджету.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 6
лютого 2012 р.»Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» та розпорядження
Кабінету Міністрів України № 500-р від 10.07.2019 р. «Деякі питання
розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів, будівництво та капітальний ремонт (з
виготовленням відповідної проектної документації на виконання зазначених
видів робіт) яких буде проводитися за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій на 2019 рік, згідно з додатком.
2.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, а
організацію його виконання – заступникам міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Зав. фін.-госп. відділом
Секретар міської ради
Виконавець

Дзіпетрук І.В.
Лебідь А.М.
Фоміна О.В.

МИКОЛА ГРУШКО

Додаток
до проекту рішення 62 сесії 7 скликання
№ … від 11 вересня 2019 року

Перелік об’єктів, будівництво та капітальний ремонт
яких буде проводитися за рахунок субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій на 2019 рік.
1.Капітальний ремонт дороги вулиць Шевченка, Ілліча, Суворова м.
Липовець Вінницької області (Капітальний ремонт вулиці Шевченка від
ж.б.№ 38 до МТФ) - 4 068,97853 тис. грн.(коригування ПКД-14200грн.,
експертиза-8778,53грн.).
2. Капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: Україна, Вінницька
область, м. Липовець, вул. Шевченка (від буд.№8 до перехрестя з вул.
Можайського)
1 291,340 тис.грн. (коригування ПКД-8100грн.,
експертиза-3240грн.).
3.Будівництво дитячого майданчика м Липовець, Липовецький район,
Вінницької області - 1 187,085 тис. грн..
4.Придбання ігрових елементів – 147 тис. грн..
5.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пирогова в м. Липовець,
Вінницької області – 52,39047тис.грн.

УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 11 вересня 2019 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

62 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2019 р.

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,
заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С. С. міська рада,
В И РІШ И Л А :
1. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2019 р.» пунктами наступного змісту:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Відповідальні Термін фінансува Джерело
виконаза
ння,
фінансуння
виконання
тис.
вання
грн...
3

4

5

6

1. Житлово-комунальне господарство
Капітальний ремонт дороги вулиць
Шевченка, Ілліча, Суворова м.
25. Липовець Вінницької області
(Капітальний ремонт вул. Шевченка
від ж.б.№ 38 до МТФ)
Капітальний ремонт тротуарного
покриття за адресою: Україна,
26. Вінницька область, м. Липовець,
вул. Шевченка (від буд.№8 до
перехрестя з вул. Можайського)
Будівництво дитячого майданчика м
27. Липовець, Липовецький район,
Вінницької області
28. Благоустрій міста

КП «Комунсервіс»

ПротяСубвенція з
гом2019 4 068,98 державного
року
бюджету

КП «Комунсервіс»

ПротяСубвенція з
гом2019 1 291,340 державного
року
бюджету

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

ПротяСубвенція з
гом2019 1 187,085 державного
року
бюджету
Загальний
Протя- 190,454
фонд
гом2019
року
6,036
Бюджет

розвитку
3. Освіта
Виконавчий
комітет

3.3

Протягом2019
року

147,00

Субвенція з
державного
бюджету

2. Внести зміни до Основних заходів «Програми соціальноекономічного розвитку м. Липовець на 2019р.» виклавши їх у наступній
редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Відпові- Термін фінан- Джерело
дальні за викона суван-ня, фінансувиконання -ння
тис.
вання
грн.
3

4

5

6

1. Житлово-комунальне господарство
1.1

Забезпечення діяльності
виконавчого комітету

Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
1.11 господарства

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

Протягом 4677,18 Загальний
2019
(-1,8)
фонд
року
Протя- 457,798 Загальний
(-40,840)
фонд
гом
2019
52,216
Бюджет
року
(+40,840) розвитку

4. Культура та спорт
4.2

Фінансування закладів культури м.
Липовець

Виконавчий
комітет

Протягом
2019
року

179,47
5
(+1,8)

Загал.
Фонд

7. Різне
7.1

Виготовлення Генерального плану
м. Липовець

Виконавчий
комітет

7.8

Реалізація програми поліпшення
техногеннї та пожежної безпеки на
території Липовецької міської ради

Виконавчий
комітет

7.9

Реалізація програми профілактики
та боротьби з африканською чумою
свиней у м. Липовець на 2019 рік

Виконавчий
комітет

7.14

Реалізація програми підтримки
навчальних закладів на території
м. Липовець на 2018-2020 роки

Виконавч
ий
комітет

Протягом
2019
року
Протягом
2019
року
Протягом
2019
року
Протягом
2019
року

531,40

Бюджет
розвитку

30,0 Вільний
(+4,25 залишок
9)
27,322
Загальний
(фонд
7,937)

19,678
(+3,67
8)

Загальний
фонд

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення
інвистицій
(Ревацька Л. М.), а організацію його виконання –
заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Зав. фін.-госп. відділом
Секретар міської ради
Виконавець

Дзіпетрук І.В.
Лебідь А.М.
Фоміна О.В.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66; E-mail: lipovecmr@yandex.ua

П роект - РІШ ЕНН Я
Від вересня 2019 року

№

62 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 51 сесії міської
ради 7 скликання від 18.12.2018 року №522 «Про
затвердження міського бюджету на 2019 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23, статті 78, статті 97
Бюджетного
кодексу України, на виконання розпорядження голови Липовецької райдержадміністрації
від 04.09.2019 року № 244, за погодженням із постійною комісією з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити розпорядження міського голови прийняті у міжсесійний період від
01.08.2019 року № 93-р та від 05.09.2019 року № 101-р:
1.1 Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету )
(додаток 2,4,5):
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад » КЕКВ 2800 – 1800,00; по
КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
» КЕКВ 2730 – 3678,00;
- збільшити видатки по КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 – 3678,00 ; по КТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 22101800,00
1.2 Зменшити обсяг міського бюджету по загальному фонду :
- зменшити видатки:
по КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 –
6036,15 на реалізацію обласного конкурсу проекту «Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для дітей з обмеженими можливостями «Вільний простір»
по КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства » КЕКВ 2610 – 40840,00
1.3. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 46876,15 грн.,
напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду
(бюджет розвитку)(додаток 2)
1.4.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 46876,15 грн.,
(додаток 2).
1.5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 46876,15 грн.
і направити дані кошти (додатки 3,5,6) :
- по КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства » КЕКВ 3210 – 40840,00 на придбання обладнання

- по КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 –
6036,15 на реалізацію обласного конкурсу проекту «Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для дітей з обмеженими можливостями «Вільний простір»
2. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету (додаток
3,4,6):
- Зменшити видатки по КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» КЕКВ 2730 – 4259,00
- збільшити видатки по КТПКВКМБ 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»
КЕКВ 2240 – 4259,00
3. Внести зміни до річного розпису доходів та видатків спеціального фонду (бюджет
розвитку):
- Зменшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 87980,00грн.,
код доходів 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних
ділянок, які знаходяться на території Автономної республіки Крим» (додаток 1)
- Зменшити обсяг видатків міського бюджету по спеціального фонду (бюджет розвитку)
напрямком використання якого були, кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній
власності по КТПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)» КЕКВ 2281 в сумі 87980,00 грн. (додаток 3,5,6)
4. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за
рахунок коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
(код доходів 33010100) в сумі 149708,00 і направити дані кошти по КТПКВКМБ 0117350
«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»
КЕКВ 2281- 149708,00 (додаток 3,5,6)
5. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 30000,00грн.,
код доходів 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади »
(додаток 1) і направити дані кошти по КТПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за
рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2240 – 30000,00 на
реалізацію обласного конкурсу проекту «Благоустрій паркової зони та створення зони
відпочинку для дітей з обмеженими можливостями «Вільний простір» .
6. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету в сумі 6 746794,00грн.,
код доходів 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» (додаток 1)
7.Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6 746794,00грн.,
напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду
(бюджет розвитку)(додаток 2)
8.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6 746794,00грн ,
(додаток 2).
9. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 6 746794,00грн і
направити дані кошти (додатки 3,5,6) :
по КТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по об’єктах:
- Будівництво дитячого майданчика м.Липовець, Липовецький район, Вінницької
області, з виготовленням відповідної проектної документації на виконання
зазначених видів робіт – 1 187085,00 грн.
- Придбання ігрових комплексів для дошкільних навчальних закладів – 147000,00
грн.
Одержувач Комунальне підприємство Липовецької міської ради «Комунсервіс»:
- Капітальний ремонт покриття дороги вулиць Шевченка, Ілліча, Суворова
м.Липовець Вінницької області (капітальний ремонт вул..Шевченка від ж/б №38 до

МТФ)
з виготовленням відповідної проектної документації на виконання
зазначених видів робіт – 4 068978,53 грн.
- Капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: Україна, Вінницька
область, м. Липовець, вул. Шевченка (від буд.№8 до перехрестя з вул..
Можайського)– 1 291340,00 грн.
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Пирогова в м.Липовець
Вінницької області – 52390,47 грн.
10. Відповідно до пункту 1,2,3,4,5,6,7,8,9 даного рішення внести зміни у додатки
1,2,3,4,5,6 рішення
51 сесії міської ради 7 скликання від
18.12.2018 року
№ 522 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5,6
даного рішення.
11. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради (
Дзіпетрук І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами
даного рішення.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально
- економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Завідувач фінансовогосподарського відділу

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Лебідь А.М.
Дзіпетрук І.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

 2-34-50, 2-32-55; E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
Від вересня 2019 року

62 сесія 7 скликання

Про внесення змін до міської
Програми підтримки дошкільних
закладів міста Липовець на 2019 рік
Відповідно до ст. 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
у зв’язку із необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши
інформацію заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Фоміної О.В.,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до міської Програми підтримки дошкільних закладів міста Липовець
на 2019 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням 51 сесії Липовецької міської ради 7
скликання від .12.2018 р. № “Про затвердження міських програм”, зміни та доповнення:
- збільшити видатки пункту 4 Заходів щодо виконання Програми: модернізацію
матеріально-технічної бази садочків (технологічне обладнання, оргтехніка, посуд,
постільна білизна, іграшки, інше) на147 тис. грн..

2.
Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань соціальноекономічного розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.), а
організацію виконання - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Фоміній О.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО

Кропивницький С.С.
Лебідь А.М.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66; E-mail: lipovecmr@yandex.ua

Проект- РІШЕННЯ
Від

вересня 2019 року

№
62 сесія 7 скликання

Про списання основних засобів

1.
2.

3.

4.

Відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні“ на
виконання положень Бюджетного кодексу України, Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному
секторі», враховуючи клопотання Липовецького ясла-сад №1 від 03.07.2019 р
№ 10 та Липовецького міського клубу від 06.09.2019 №1, провести списання
майна комунальної власності,яке знаходиться в неробочому стані,
технологічно застаріло, фізично зношено, а його ремонт є недоцільним та
економічно не вигідним, за погодженням із постійною комісією з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій та
комісією з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Списати з балансу Липовецькому ясла-сад №1 «Сонечко» основні засоби,
що непридатні для використання (перелік додається, додаток 1).
Списати з балансу Липовецького міського клубу основні засоби, у зв’язку з
тим, що основні засоби не придатні для подальшої експлуатації(перелік
додається, додаток 2).
Фінансово-господарському відділу Липовецької міської ради та бухгалтеру
Липовецького ясла-сад №1 «Сонечко» провести списання основних засобів
зазначених у додатках 1,2 даного рішення. згідно чинного законодавства.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л. М.) та на комісію з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності та етики (Проскуровський В.Ф.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Завідувач фінансовогосподарського відділу

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Дзіпетрук І.В.

Додаток 1
до рішення 62 сесії 7 скликання
№ від .09.2019 року
СПИСОК
основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по
Липовецькому ясла-сад №1 «Сонечко»
№
Найменування
н/
п
1. Спорткомплекс
2. Обладнання для
площадки
3. Снаряд для лазання
5. Шкаф книжний
6. Шкаф книжний
7. Шкаф книжний
8. Шкаф книжний
9. Шкаф книжний
10. Шкаф для іграшок
11. Шкаф для пособій
12. Коврик 2,5х3,5
13. Коврик 2,5х3,5
14. Килим 2х3
15. Доріжка-палас 4,72 м
16. Доріжка-палас 5,4 м
17. Доріжка-палас 5,98 м
18. Доріжка шерстяна 10,4 м
19. Доріжка 12,5 м
20. Палас 3х1,6
21. Костюм російський
22. Костюм український
23. Костюм Діді Мороза
24. Костюм український
25. Плаття «Весна»
ВСЬОГО

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Кіл-ть,
од

Первісна
вартість

Знос,
грн.

Залишкова
вартість

101480009
101630022

1990
1988

1
1

610,00
969,00

610,00
969,00

0,00
0,00

101630030
101630002
101630018
101630019
101630020
101630021
101630028
101630026
101630005
101630006
101630009
101630011
101630012
101630014
101630016
101630027
101630017
101710012
101710013
101710015
101710017
101710016

1989
1965
1986
1986
1986
1986
1990
1989
1982
1978
1978
1982
1982
1982
1987
1990
1983
1987
1983
1987
1987
1987

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
7
1
12
1

50,00
41,00
52,00
52,00
52,00
52,00
42,00
46,00
698,00
698,00
71,00
156,00
180,00
196,00
66,00
174,00
87,00
182,00
204,00
12,00
231,00
21,00
4942,00

50,00
41,00
52,00
52,00
52,00
52,00
42,00
46,00
698,00
698,00
71,00
156,00
180,00
196,00
66,00
174,00
87,00
182,00
204,00
12,00
231,00
21,00
4942,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всього до списання: двадцять шість найменувань в кількості п’ятдесят одної
одиниці на сум чотири тисячі дев’ятсот сорок дві грн., 00 коп.

Завідувач фінансово-господарського відділу

І.В.Дзіпетрук

Додаток 2
до рішення 62 сесії 7 скликання
№
від
.09.2019 року
СПИСОК
основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по
Липовецького міського клубу
№
н/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування
Баян «Старт»
Сарафан шерстяний
Кофти жіночі
Костюм художньої
самодіяльності
Книги
Труба Баритон (білий)
ВСЬОГО

Інвентарний
номер
101480002
101710001
101710002
101710003

Рік
випуску
1991
1991
1991
1990

Кіл-ть,
од
1
2
2
5

Первісна
вартість
789,00
1077,00
41,00
268,00

Знос,
грн.
789,00
1077,00
41,00
268,00

Залишкова
вартість
0,00
0,00
0,00
0,00

111210001
101480001

1989
1989

1
1
12

2,00
165,00
2342,00

2,00
165,00
2342,00

0,00
0,00
0,00

Всього до списання: шість найменувань в кількості дванадцять одиниць на
суму дві тисячі триста сорок дві грн., 00 коп.

Завідувач фінансово-господарського відділу

І.В.Дзіпетрук

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект
Від___________ 2019року

РІШЕННЯ
62 сесія 7 скликання

Про погодження графічних
матеріалів місця розташування
та площі земельної ділянки
гр. Стукан А.О.

Розглянувши заяву гр. Стукан Анастасії Олександрівни щодо погодження графічних
матеріалів місця розміщення та площі земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства, із земель державної власності, керуючись ст. 12 Земельного
кодексу, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1.Не заперечувати щодо місця розміщення та площі земельної ділянки державної
власності, яка пропонується для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, згідно поданих графічних матеріалів (за межами міста) гр. Стукан Анастасії
Олександрівні (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом ) –земельну
ділянку площею 1,000га для ведення особистого селянського господарства.
2.Рекомендувати заявниці надати у міську раду інформацію про отримання (відмову в
отримані) у власність земельних ділянок (із земель державної власності) для ведення
особистого селянського господарства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

