
                                                                 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
Від  11 грудня   2020 р.                                                                                         № 140 -р 

 

Про   скликання чергової 

3 сесії Липовецької міської  

ради 8 скликання 

 

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частини 4 статті 46, статті 59 Закону 

України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» та статті 26 Регламенту Липовецької 

міської ради: 

1. Скликати  чергову третю сесію Липовецької міської ради восьмого скликання 21 грудня 

2020 р. о 11.00 годині  в залі засідань міської ради (вул. В.Липківського,30, м. Липовець). 

2.  На розгляд  засідання чергової сесії внести питання:  

2.1. Про місцевий бюджет Липовецької міської територіальної громади на 2021 рік 

(02557000000)  (код бюджету); 

2.2. Про затвердження Міських програм; 

2.3. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок; 

2.4. Про оренду комунального майна та надання повноважень щодо передачі нерухомого 

майна в оренду, що належить до комунальної власності Липовецької міської ради (крім 

землі); 

2.5. Про створення комісії з питань оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Липовецької міської ради (крім землі) та затвердження складу 

комісії; 

2.6. Про затвердження переліку ділянок, що підлягають продажу та надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка не підлягає продажу на  

конкурентних засадах; 

2.7. Про внесення змін до додатку 2 рішення 14 сесії 6 скликання Липовецької міської 

ради від 05.07.2011 № 156; 

2.8. Про внесення змін в рішення 76 сесії 7 скликання № 803 від 06.10.2020р. «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; 

2.9. Про внесення змін в рішення 16 сесії 6 скликання № 191 від 02.09.2011р. «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, що посвідчує 

право власності на земельні ділянки»; 

2.10. Про надання дозволу   на розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  

земельної  ділянки для ведення садівництва  у власність; 

2.11. Про надання дозволу  на розроблення  проекту землеустрою  щодо  відведення  

земельної  ділянки в користування на  умовах оренди; 



2.12. 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; 

2.13. Про  затвердження   технічної   документації із землеустрою щодо  встановлення 

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

ділянок у власність; 

2.14. 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; 

2.15. 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; 

2.16. Різне. 

3. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради інформувати депутатів про дату 

скликання та проведення чергової третьої сесії Липовецької міської ради восьмого 

скликання з розміщенням такої інформації на веб – сайті міської ради. 

4. Контроль за виконанням данного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                Микола Грушко 

 


