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КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Коростишів
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ото*' ісйЗ
Про скликання сімдесят першої сесії
міської ради сьомого скликання
Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
1.
Скликати сімдесят першу сесію міської ради сьомого скликання 19
березня 2019 року, об 11.00 в сесійній залі міської ради.
2. На розгляд сесії винести питання:
1)
Про врегулювання земельних відносин на території міської ради
згідно чинного законодавства:
1.1. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
1.2. Про затвердження документації із землеустрою.
1.3. Про внесення змін до рішень Коростишівської міської ради.
1.4. Про погодження щодо надання та затвердження Головним
управлінням Держгеокадастру у Житомирській області документації із
землеустрою.
1.5. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості).
1.6. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості).
1.7. Про погодження проекту землеустрою щодо організації території
земельних часток (паїв) громадян - членів реформованого КСП «Промінь».
1.8. Про
поновлення
договорів
оренди
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення.
1.9. Про
припинення
договору
оренди
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення.
1.10. Про
продаж
земельної
ділянки
несільськогосподарського
призначення.
2)
Про внесення змін до міського бюджету Коростишівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
3)
Про затвердження рішень виконавчого комітету Коростишівської
міської ради прийнятих в міжсесійний період.

4)
Про надання дозволу відділу культури та туризму на переукладання
договору оренди нерухомого майна з ТОВ «БІЛЬКОВЦІ».
5)
Про визначення органу приватизації. ■
6)
Про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої
приватизації.

3.
Загальному відділу міської ради (Зелінська О.Ю.) на сесію запросит
депутатів міської, обласної, районної рад, закріплених за населеними пунктами
міської ради; голову районної ради; голову районної державної адміністрації;
начальників Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області,
ОДНІ ГУ ДФС у Житомирській області; керівників підприємств міської
комунальної власності, структурних підрозділів міської ради; представників
засобів масової інформації.

Міський голова

І.М. Кохан

