
У К Р А Ї Н А

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
________________ ЛИПОВЕИЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ________________

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, ЗО Й  2-34-50,2-32-55; Е-шаіІ: Е-таі1:1уроуеІ5тг@§таі1.сот

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 23 липня 2020 р.
Про скликання чергової 
74 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 74 чергову сесію Липовецької міської ради 7 скликання 10 серпня 2020 р. о 
15.00 годині в залі засідань міської ради (вул. В.Липківського,30,м.Липовець).
2. На розгляд засідання сесії внести питання:
2.1. Про внесення змін до рішення 65 сесії міської ради 7 скликання від 17.12.2019 року №665 
«Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік».
2.2. Про внесення змін до міських програм .
2.3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2020 
Р-
2.4. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України „Мати-героїня“.
2.5. Про затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 
торгах), затвердження документацій із землеустрою (землевпорядної документації), 
надання розстрочення платежу,та продажу земельної ділянки.
2.6. Про встановлення особистого земельного сервітуту.
2.7. 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.
2.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва.

2.9. Про погодження графічних матеріалів місця розташування та площі земельних ділянок 
учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції
на сході України.
2.10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів у власність.
2.11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних 
ділянок у власність.
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.


