
УКРАЇНА
ЛИТЮВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ Г ОЛОВА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

•і

Віл 22 вересня 2020 р. № 96 -р
Про скликання чергової 

76 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 9 Регламенту міської ради:

л.

Скликати сімдесят шосту сесію Липовецької міської ради сьомою скликання 06 
жовтня 2020 р. о 15.00 годині в залі засідань міської ради (вул. ВЛипківського.30. 
м. Липовець).
На розгляд сесії винести питання згідно з проектом порядку денного сімдесят шостої 
сесії Липовецької міської ради сьомого скликання (додається).
Загальному відділу виконавчого комітету міської ради інформувати депутатів про 
дат}' скликання га проведення сімдесят шостої сесії Липовецької міської ради 
сьомого скликання з розміщенням такої інформації палео сайті міської ради. 
Контроль за виконанням данного розпорядження іазвдри’йю за собою.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ГРУШКО м



проект
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

сімдесят шостої сесії Липовецької міської ради сьомого скликання

станом на 22.09.2020

Питання, що виносяться на сесію:
1. Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджете за 9 місяців 2020 

року;
2. 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»;
3. Про надання згоди на списання основних'засобів;
4. Про надання згоди на списання бібліотечних фондів:
5. Про внесення змін до міських програм;
6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на

2020 р.;
7. Про внесення змін до додатку 1 рішення міської ради від 1 7.12.2019 року № 666 

«Про структур}, штатну чисельність виконавчого комітету міської ради, 
встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальних допомог на 2020 
рік»;

8. Про погодження внесення змін до штатного розписе посадових окладів 
працівникам комунальних закладів і підприємств Липовецької міської ради з 
01.09.2020 року;

9. Про погодження змін до штатного розписе міського клубу і а бібліотеки на 2020 
рік;

10. Про внесення змін до структури та штатного розпису працівників Липовецької 
міської ради на 2020 рік;

11. Про внесення змін у рішення 71 сесії міської ради 7 скликання № 736 від 1 9 травня 
2020 «Про затвердження Тимчасового положення щодо встановлення розміре 
ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території 
Липовецької міської ради»;

12. Про затвердження висновку суб'єкта оціночної діяльності про вартість об'єкта 
комунальної власності, який підлягає приватизації способом аукціону;

13. Про надання дозволу попереднього погодження місця розташування тимчасових 
споруд в м. Липовець;

14. Про затвердження звіте суб'єкта оціночної діяльіюсі і про екєпергне і ротове оцінку 
земельної ділянки, яка не підлягає продаже на конкурси тих  іасадах (земельних 
торгах), та продажу земельної ділянки;

15. Про внесення змін до договоре оренди землі;
16. Про затвердження Переліку підприємств. установ і організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню;
17. Про припинення права користування земельними ділянками;
18. Про надання дозволе на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в патері (на місцевості) із 
земель комунальної власності безоплатно у приватне власність, та внесення змін в 
рішення сесій;

19. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки, що перебуває у корне те ванні згідно державного 
акту на право постійного користування землею;

20. Про надання дозволе1 на розроблення проекте землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах оренди;



21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування: на умовах оренди:

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів у власність;
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу 
земельних ділянок у власність;

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність;

25. Різне.


