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МІСЬКОГО ГОЛОВИ

0 \, об , сіОсіа
Про скликання дев’яносто п’ятої сесії
міської ради сьомого скликання
Відповідно до пп.20 ч.4 ст.42, п.п.4, 5 ст.46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ЗО, п.5 ст.5 Регламенту роботи Коростишівської міської
ради VII скликання, затвердженого рішенням 28 (скликаної позачергово) сесії
Коростишівської міської ради 7 скликання від 27.01.2017 № 23 зі змінами:
1.
Скликати дев’яносто п’яту сесію міської ради сьомого скликання 16 червня
2020 року о 10.00 год. в сесійній залі міської ради.
2.
На розгляд сесії внести 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 рішення Коростишівської міської ради.
1.4.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.5.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.6.
Про розгляд заяв на поділ земельних ділянок.
1.7.
Про погодження щодо надання та затвердження Головним управлінням
Держгеокадастру у Житомирській області документації із землеустрою.
1.8.
Про розгляд заяви гр.Хоменко Валентини Володимирівни.
1.9. Про розгляд заяви гр.Хоменка Миколи Євгеновича.
1.10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (невитребувані земельні частки
(паї)) в натурі (на місцевості) та передачі земельних ділянок в оренду.
2)
Про внесення змін до міського бюджету Коростишівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
3)
Про встановлення місцевих податків та зборів на території Коростишівської
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.
4)
Про затвердження рішень виконавчого комітету Коростишівської міської
ради та розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період.

3.
У ході підготовки до дев’яносто п’ятої сесії міської ради організувати
проведення засідань постійних комісій міської ради сьомого скликання згідно із планомграфіком опублікування проектів рішень, проведення засідань комісій, Погоджувальної
ради, навчання депутатів та сесій міської ради на перше півріччя 2020 року з
урахуванням святкового дня: 7 червня 2020 року - Трійця.
4.
Загальному відділу міської ради (Зелінська О.Ю.) на сесію запросити
депутатів міської ради та доповідачів із питань порядку денного сесії.
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