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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Від  10  жовтня  2019 р. 

Про   скликання чергової 

63 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  63  чергову сесію Липовецької  міської ради 7 скликання 21 жовтня 

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 затвердження звіту щодо виконання міського бюджету за  9 місяців  2019 року. 

2. Про внесення змін до рішення №522 «Про затвердження бюджету міської ради на 

2019 рік» 51 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 18 грудня 2018 року. 

3.Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Липовець 

книжкового фонду, що становив єдиний бібліотечний фонд бібліотек Липовецького 

району. 

4.Про надання дозволу на розробку плану зонування території м.Липовець. 

5. Про затвердження Детального плану території. 

6. Про погодження штатних розписів дошкільних навчальних закладів. 

7.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

8.Про внесення змін до рішень Липовецької міської ради . 

9. Про внесення змін до договорів оренди землі. 

10. Про встановлення особистого земельного сервітуту. 

11.Про погодження надання землі під запроектованими внутрішньо-квартальними 

дорогами та господарськими дворами. 

12. «Про внесення змін до існуючих договорів оренди землі в частині зміни орендної 

плати приведеної у відповідність до ст. 288 Податкового кодексу України та 

нормативної грошової оцінки земель міста Липовець. 

13. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок для подальшого продажу у власність. 

14. Про припинення права користування земельними  ділянками.   

15. Про надання дозволів на розроблення землевпорядної  документації із землеустрою  

із земель комунальної власності безоплатно у приватну власність. 

16. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту.  

17.Про  затвердження   технічної   документації із землеустрою щодо  встановлення 

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

ділянок у власність. 

18. Про відсутність підстав непідписання акта погодження, встановлення та 

закріплення меж земельної ділянки в м. Липовець по вулиці Зіндельса, 20. 

19.«Про внесення змін до рішення 61 сесії 7 скликання від 10.09.2019 року №629 «Про 

передачу в оренду земельної ділянки». 



20. Про надання дозволу КП «Комунсервіс» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування. 

21. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


