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

Про скликання дев’яносто дев’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 дев’яту сесію міської ради сьомого скликання 08
вересня 2020 року о 10.00 год. в сесійній залі міської ради.
2.
На розгляд сесії внести питання:
1)
Про затвердження звіту
«Про
виконання
міського
бюджету
Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади за перше півріччя 2020
року.
2)
Про внесення змін до міського бюджету Коростишівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
3)
Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку
населених пунктів Коростишівської міської ради на 2020 рік.
4)
Про затвердження Порядку організації поховання померлих і ритуального
обслуговування населення на території Коростишівської міської ради.
5)
Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів оренди
комунальної власності.
6)
Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку,
квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення
(будинок, квартиру).
7)
Про
затвердження
ліквідаційного
балансу
Коростишівської
загальноосвітньої вечірньої школи ІІ-ІІІ ступенів Житомирської області.
8)
Про врегулювання земельних відносин на території міської ради згідно
чинного законодавства:
8.1.
Про затвердження проектів землеустрою.
8.2.
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
8.3.
Про затвердження документації із землеустрою.
8.4.
Про внесення змін до рішення 94 сесії Коростишівської міської ради 7
скликання від 02.06.2020 року №1003 "Про затвердження переліку земельних ділянок,
що входять до складу спадкового майна для надання в оренду".

8.5.

Про погодження щодо надання та затвердження Головним управлінням

Доржгоокадасхру у Ж итомирській області документації із землеустрою.

8.6.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
8.7.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
8.8.
Про розгляд заяв на поділ земельних ділянок.
8.9.
Про затвердження документації щодо поділу земельних ділянок.
8.10. Про розгляд заяв АТ "Житомиробленерго".
8.11. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою.
8.12. Про розгляд колективного звернення.
8.13. Про розгляд заяви гр.Олесен Олени Володимирівни.
8.14. 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.
8.15. 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.
8.16. Про розгляд заяви ТОВ «АКРІС-ГРУП».
8.17. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки земельної ділянки та передачі її в оренду.
3.
У ході підготовки до дев’яносто дев’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 друге півріччя 2020 року.
4.
Загальному відділу міської ради (Лінива Т.В.) на сесію запросити
депутатів міської ради та доповідачів із питань порядку денного сесії.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

І.М. Кохан

