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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Від 31 січня  2020 р. 
Про   скликання чергової 
67 сесії Липовецької міської  

ради 7 скликання 

Відповідно до статті 50, статті 59 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статті 10 Регламенту міської ради: 

1.Скликати  67 чергову сесію Липовецької міської ради 7 скликання 11 

лютого2020 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 звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому 

числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Липовецької міської ради, виконання плану роботи та 

роботи депутатського корпусу за 2019 рік. 

2.Про затвердження звітущодо виконанняміського бюджету за   2019 рік. 

3.Про надання дозволу КП «Комунсервіс» на отримання кредиту. 

4.Про внесення змін до рішення  65сесіїміськоїради 7 скликання від 

17.12.2019 року №665   «Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік». 

5.Про передачу комунального майна з балансу Липовецької міської ради в 

оперативне управління КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради. 

6.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. 

Липовець на 2020 р. 

7.Про внесення змін до рішення 65 сесії Липовецької міської ради 7 скликання   

№668 «Про погодження штатних розписів дошкільних навчальних закладів, 

КП «Комунсервіс» та КП «Липовецьводоканал» від 17 грудня 2019 року. 

8.Про надання дозволу на відчуження комунального майна та затвердження 

перелікуоб’єктів, що підлягають приватизації. 

9.Про внесення змін в рішення 30 сесії 7 скликання № 284 від 24.05.2017р. 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовахоренди». 

10.Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельнихділянок в оренду. 

11.Про припинення права користування земельними ділянками.   

12.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. 



13.Про надання дозволу  на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства у власність.  

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

15.Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та передачу земельних ділянок у власність. 

16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у користування на умовах оренди. 

17.Різне. 

3.Заступникам міського голови, спеціалістам міськвиконкому, в межах 

повноважень, взяти участь у розгляді вказаних питань та підготовці проектів 

рішень. 

     4. Контроль за виконанням данного розпорядження залишаю за собою. 
 

В.о. міського голови                                    Лебідь  А.М. 
 

 


