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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Від 28 листопада  2019 р. 
Про   скликання чергової 
65 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  65 чергову сесію Липовецької міської ради 7 скликання 17грудня 2019 р. о 

14.00 годині  в залі засідань міської ради (вул. В.Липківського,30, м.Липовець). 

2. На розгляд засідання сесії внести питання:  

1.Про внесення змін до рішення  51 сесії міської ради 7 скликання від 18.12.2018 року 

№522   «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» 

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

3.Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік (02310301000) 

4.Про структуру, штатну чисельність виконавчого комітету міської ради, встановлення 

надбавок, преміювання та надання матеріальних допомог на 2020 рік. 

5.Про затвердження  штатного розпису міської бібліотеки та міського клубу на 2020 рік 

6.Про погодження штатних розписів дошкільних навчальних закладів, КП «Комунсервіс» 

та КП «Липовецьводоканал». 

7.Про внесення змін до контракту з Бондаренком М.В. 

8.Про внесення змін до контракту з Петрівським С.Р 

9.Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

10.Про затвердження Міських програм  

11.Про затвердження орієнтовного обсягу видатків на виконання заходів Програми 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

громадою міста Липовець на 2020 рік.  

12.Про внесення змін до Інноваційної програми поліпшення водопостачання міста на 2016 

–2020 роки.  

13.Про внесення змін до міської  Програми інформатизації м. Липовець на 2019-2020 роки 

14.Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2020 р. 

15.Про перелік об'єктів та визначення видів безоплатних суспільно-корисних робіт,  

на яких можуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт, 

правопорушники, на яких судом накладене адміністративне стягнення у виді громадських 

робіт. 

16. Про перелік об'єктів для відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт та види цих робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

17. Про передачу газопроводів в користування ПАТ «Вінницягаз» 

18.Про  затвердження порядку та нормативів відрахувань частина чистого прибутку 

(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань на 2020 рік; 

19. Про передачу газопроводів в користування ПАТ «Вінницягаз»; 

20. Про поновлення договору оренди земельної ділянки 



21. «Про внесення змін до рішення 42 сесії 7 скликання від 12.03.2018 року №426 «Про 

поновлення терміну дії договору оренди земельних ділянок комерційного використання» 

22.Про внесення змін до договору оренди землі та заміну сторони договору – орендаря. 

23.Про затвердження звітів суб’єкта   оціночної діяльності про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних  

торгах), затвердження документацій із землеустрою (землевпорядної документації), 

надання розстрочення платежу,та продажу земельних ділянок . 

24.Про припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання за згодою сторін. 

25.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

26.Про погодження графічних матеріалів місця розташування та площі земельних ділянок 

громадян,  та учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції 

на сході України. 

27.Про надання згоди на передачу земельної ділянки комунальної власності в державну 

власність. 

28.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. 

29.Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів власність.  

30.Про надання дозволу  на розроблення проектів землеустрою щодо  відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  та будівництва та 

обслуговування житлового будинку у власність.  

31.Про надання дозволу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди.   

32.Про внесення змін в рішення 60 сесії 7 скликання № 613 від 19.07.2019р. «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що перебуває у 

користуванні згідно державного акту на право постійного користування землею. 

33.Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянок у власність 

34.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства у власність. 

35.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 данного розпорядження покласти на секретаря Липовецької 

міської ради Лебідь А.М. 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                          ГРУШКО М.Т. 

 
Секретарміської ради                          Лебідь  А.М. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


