
СКАЛАТСЬКА MICьKA РАДА
пIдволочиського рАЙоЕу тЕрношльськоi оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вИ 22 листопала 20 t 9 роьry

Про скликання другого пленарного засИання 53 cecii
СкалатськоI MicbKoi ради сьомого скликання.

лъ 140

Вiдповiдно до ст,42, ст. 46 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi" та

Регламенту Скалатськоi MicbKoi ради, скJтикати четверте пленарне засiдання 52 сесii MicbKoi

ради VII скликання 0З грулня 2019 рокry о 10 годинi в примiщеннi Скалатськоi MicbKoi ради.

Порядок денний:
1.про внесення змiн до рiшення MicbKoi ради вiд 20.12.2018N9158<про мiський бюджет 2019р.

,Щоповiдас: ,Щацкiв Галина Богданiвна - керiвник фiнансового вiддiлу.
2.Про розгляд Проекту мiського бюджету на 2020 piK

Доповiдас: ,Щацкiв Гатlина Богданiвна - керiвник фiнансового вiддiлу.
з.про затверлження Положення про вiддiл соцiального захисту населення Скалатськоi Micbkoi

ради.Доповiдас: Голик Х.Е. - юрисконсульт MicbKoi ради
4.Про внесеннЯ змiн дО перелiку проектiв, що мож}ть фiнансуватися за рахунок субвенцii з

державного бюджету мiсцевим бюджетал.л на формування iвфраструктури ОТГ у 2019 р.

,Щоповiдае: Савончак Г.Б. - керiвник вiддiлу ЖКГ
5.про затвердження Плану соцiапьно-економiчного i культурного розвитку Ска,чатськот отг на

2020-2021' роки.
f]оповiдае: Савончак Г.Б. - керiвник вiддiлу ЖКГ
о,Про припинення повновФкень першого засryпника мiського голови в зв.язку з переведеННЯМ На

iншу посаду.
Лоповiдае: Кошмаринська О,Й. - головний спецiа.тiст MicbKoi ради.
7.Про внесення змiн в штатний розпис Ска-ltатськоi MicbKoi ради.
Щоповiдае: Кошмаринська О.Й. - головний спецiа,чiст MicbKoi ради.
8.про внесення змiн до рiшення cecii вiд 29 серпня 2019 року Nч2O8з про затвердженЕя

перейменрання вулиць в селi Полупанiвка

Доповiдае: Магмет С.М. - секретар MicbKoi ради,
9.про внесення змiн до рiшення ceciT вiд 01 квiтня 2008 року Nл517 про затвердження

перейменування вулиць в м.Скалат

.Щоповiдае: Магмет С.М. - секретар MicbKoi ради.
10.Про налання дозволу на проведення передоплати перiодичних видаЕь на 2020 piк

Доповiдае: Тихолiз O.L - головний бухга;rтер MicbKoi ради
1 1,Про затвердження Програми розвитку первинноi медичноi допомоги Ска,татськоТ ОТГ на 2020р

Доповiдас: Лукiв А.К.- директор НКП кАГП СМР>
l2.Про затвердження Програми розвитку культури Скалатськоi MicbKoi ради на 2020 piK

Лоповiдас: Ма,тiцький О.С. - керiвник вiддiлу культури

I 3,Про батькiвську плату за навчання дiтей в Скшатськiй дитячiй музичнiй школi

Доповiдас: Малiцький О.С. - керiвник вiддiлу культури

J4.Про затвеРдженнЯ проектно-кошТорисноТ документацiI капiтального реvонту пiдлоrи

Ocr ап'Твського сiльського булинку культури.

Щоповiдае: Китай M.I. - керiвник вiддiлу ЖКГ
15.Про визначення виду безоплатних суспiльно корисних робiт на 2018 piK та перелiку об'сктiв, на

яких вiдбуваються громадськi роботи на територii Cкa4aTcbKoi MicbKoi ради.



L

Доповiдае: Китай M.I. - керiвник вiддiлу ЖКГ

16.ПровизначеннявиДУбезоплатнихсуспi,lЬнокорпснlтriробiтна2018рiктаперелiкуоб'
яких вiдбуваються громадськi роботи на терлпорii CKa-raTcbKoi MicbKoT ра:и,

Доповiдас: Китай M.L - керiвник вiдцiлу ЖКГ

17.про передачу лiчильникiв та прилалiв дистанцiйноi передачi на вiддiл освiти Micbkoi

Щоповiдае: Китай M.I. - керiвник вiдлiлу ЖКГ,

18.ПропередачУлiчильникiвтаприлаДiвдистанцiйноiперелачiнабмансНКП<Ска,'rатська
комунальна районна лiкарня>.

Доповiдас: Китай M.I. - керiвник вiддiлу )i(КГ

19.Про передачу спецiалiзованого обладнання принтер чифровий плiвковий лrоделi UP-DF 550 з

np""rpo.l/I рuлiочастотноТ iдентифiкашii RFID ва СкалатсЬКУ KOMYHa!-IbEy районну лiкарню,

Доповiдае: Савончак Г.Б, - керiвник економiчного вiддiлу

20.Про затверлження програми розвиткУ житлово-комунаJIьного господарства та благоус,грою

населених пуяктiв Ска.татськоi MicbKoi ради об'сднаноi територiмьноi громади на 2020 piK

Доповiдас: Китай M.I. - керiвник вiддiлу ЖКГ,

21.про передачу лiчильникiв та приладiв дистанцiйноi передачi на баланс Нкп (Агп Смр),

!оповiдае: Китай M,I. - керiвник вiддiлу ЖКГ

22.ПронаданняДозволУнавиГотоВленнятехнiчноТдокументацiiiзземлеУстроюЩоДо
u"runo"n"""" (вiдновлення) меж зем. дiлянок в Harypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,1500 га- для

ведеЕЕя ОСГ гр.. Слатвiнському Я.Л, в с, Поплави в межах ЕаселеIrого пункту,

доповiдае: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комуна,тьноi власностi,

23,Про надання дозволу Еа виготовлення техяiчнттх докрIентацiй iз землеустрою щодо

,,.runo"n"""" (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,1200 га- для

ведення Осг гр.. ,щериш Ользi Петрiвнiв м, Скапат в межах Еаселеного пункту

[оповiлас:ЛевицькаМ.В._керiвниквiллiлуземельнихвiдносинтакомУнальноtвласностi.
24.Про надання дозволу на виготовлення технiчноi докуrчtевтацii iз землеустрою щодо

u"runo"n"n"" (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,5000 га- для

ведеЕнЯ ОСГ гр.. Канюка Степаву йосиr,ови"у в с. остап'е в межах населеного пункту,

!оповiлас:ЛевицькаМ.В.-керiвникВiддiЛУземеЛЬнихвiДносинТакоМУналЬноТвласностi.
25,1lpo надання дозволу на виготовлення технiчних док}ментацiй iз землеустрою щодо

встаЕовлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в Eaтypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,1800 га- для

ВеДенняоСГгр..МаснiйСтанiславiЛеонтiвнiвм.Ска"цатВМежахнаселеногопУнктУ
доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунапьноi власностi,

26.IiроналанняДоЗволУнаВигоТовленнятехнiчноiдокрлентацiiiзземлеУстроюЩоДо
встановлення (вiдновлення) меж зеN{. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,1000 га- дця

ведення ОСГ гр.. Мота Роману Iвановичу в с, Новосiлка в меж,}х Еаселеного пункту

лоповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiлдiлу земельних вiдносин та комунальнот власностi,

27.tiронадаяняДозвоЛУнаВигоТовлоннятехнiчноiдокlпr'IентацiiiзземлеУстроюЩоДо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTlpi( на мiсцевостi) заг, площею 0,6000 га_ для

ВеДенняоСГгр..ГулакПавлУIвановичУвс.остап'евМежахнасеЛеноГопУнкТу.
доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiддiJrу земельних вiдносин та комунальнот власностi,

28.ПронаданняДозволУЕавиГоТовленнятехнiчноiДок}ъ{ентацiiiзземлеустроюrЦоДо
встаяовлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в EaTypi( на мiСцевостi) заг. площею 0,З400 га- для

ведення Осг гр.. Сень Михйлу Семеновичу В с, Новосiлка в Межах населеного пункту

Доповiдас:ЛевицькаМ.В.-керiвниквiддiлУземельнихвiДносинтакомУнапьноiвласностi.
29,Про надання дозвоJry на виготовлення технiчноi документацii iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площек] 0,3100 га- для

t]едення ОСГ гр.. Гйдамаха е,М. в межах населеного п},нкту

l[оповiлас: левицька м.ts. _ керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальнот власностi,
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Доповiдае: Левицька М,В, - керiвник вiддiлу земел

31,Про надання дозволу на виготовлення технiчноi док}ментацiI iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж зем. дirrянок в Harypi( на мiсцевостi) ЗаГ, ПЛОЩеЮ 0,4000 Га- ДЛЯ

ведення ОСГ гр.. Чуй Михайлу Андрiйовичу в с, Криве в.межах **":""111:Il
,Щоповiдае: Левицька М.В, - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та KoMyнa,[bнol власност1,

З2.Про налання дозволу на виготовлення технiчноi документацii iз землеустрою щодо

ВсТаноВлення(вiдновлення)'.*."'.дiляноквнатУрi(намiсцевостi)заГ.площею0,4000га-для
ведення осг гр., шевчук Тетянi Степанiвнi в с, Городниця в меЖаХ'"":j:Т:."лi::-'1 

_,

лоповiДае:ЛевицькаМ.В.-керiвниквiддiлуземельнихвiДносинТакомУна,,lьноIвласност1.
33,Про налання дозволу "u ""l-о,о"п'"rrя 

технiчноi документацii iз землеустрою щодо

ВсТановлення(вiдновлення)МежЗеМ.дiлявоквнатурl(намiсцевостi)заГ.плоЩеЮ0,4100га-для
ведення ОСГ гр.. Сменсъкому Т,Б, в м, Скалат в межах населено,о 

",*,1_л__ __л.. _

Доповiдас: Левицька М,ts, - керi,ник 
"iддiлу 

земе lьних вiдносин та комунапьно1 власност1,

34.Про надання дозволу тru u"о,о"п""ня технiчноi документацiТ iз землеустрою шодо

ВстаЕоВЛення(вiдновлення)межЗем.дiляпоквнатУрi(намiсцевостi)заг.плоЩею0,2100га-для
ведення ОСГ гр.. Пелехатому П,е, в м, Скаrат в межах населеЕого 

'УпЩл__ --л"

Допо"iдua, Левицька М,В, - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та KoMyнmlbнol власностl,

з5,про наданяя дозволу на виготовленllя т з землеустрою щодо

встановпення (вiдновлення) меж зем, дiлянок в площею 0,6000 га- для

rlr,JiBHllцTBa та обслуговування жилого будинкУ, споруд В с, Магдмiвка

Br.-r,, \1. грушевського,зl тадля ведення ОСГ гр. ЗаблоцькiЙ О,П, В МеЖаХлНа::11":_:*"

.]оповiдае: Левицька М,Е}, - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та KoMyHaJIbHol власност1,

З6,Про налання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо

BcTa1{oB:leH aтypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,1300 га- для

бу:iвничтвГосподарськихбУлiвельтаспоруДвпл.Скалат
вул.. Незап ац OKcaTli Петр*,': y"**_:::еленогоJIункту

щоповiдас: . 
льних вiдносин та комунальноi власност1,

З7.ПрозатверлженнятехнiчнихДок}меЕтацпiзземлеУстроюцоДоВстаноВЛення(вiдновлення)
меж зем. дiлянок , "u,ypii 

на мiсцевостi) заг, площею 0,1483 га- для будiвництва та

обслуговуванвя *rno.o оуЙ"*у, господарських будiвель та СПОР'О "".П"::1:i 'О "'i,j::"_,uл'j"

, 1, гр, слатвiнського Я.JI. в межах населеного ПУНКТУ Та ПеРеД*"":]_".:л':::"1"i_1_":i"'""

Допо"iоua' Левицька М,В, - керiвник вiддiлу земельвих вiдносин та комуЕа,тьно1 власностr,

З8.ПрозатверлженнятехнiчнихдокlментачiiiзземлеУстроющоДовстаноВЛеяня(вiдновлення)
\1еж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,3510 га- для ведоння ОСГ в с, Криве гр"

l'линського Т,С. в межах населеного пункту та передачу земельноi д'п"п"_,__u::.:",* 
лл_,

Доповiдас: Левицька М,В, - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунапьноТ власностt,

З9'Прозатверл'."",'"'"','i',''хдокlментацiiiзземлеУстроющодоВсТановЛення(вiдвовлення)
меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,2395 га- для будiвництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд в м, Скалат вул,

Ка,тнишевськог о ,21,та дllя'ведення ОСг гр, Гарйла Н,я, в мёжах нас9леного пункту та передачу

земельних дiлянок у влас н icTb

,Щоповiдас:ЛевицькаМ.В._керiвниквiДДiлУземельнихвiдносинтакомУначтьноiвласностt.
40.ПрозатверДженнятехнiчноiооп)-""'*iiiзземлеУстроющоДовстаЕоВлення(вiдновлення)
меж зом. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,4985 га- для ведення оСГ в с, Криве гр,

]-линськоi М.С. в межах яаселеЕого пункту та передачу земельноi дiлянки у власнiсть

доповiдае: Левицька М.в-] керiв"ик вiддiлу земельних вiдносин та комуна,rьноi власностi,

41.ПрозатверДженнятехнiчнихдокр{ентацiiiзземлеУстроющоДоВсТановЛення(вiдновлення)
N{ежзеМ.дiляноквнатурi(намiсцевостi)заг..ПлоЩеюO,i8O2га-ДлябуДiвництвата



обслуговування жилого будинку, господарських б},.fiве.-tь та споруд в с. Новосiлка вул. Заво}
21, гр, Паренюк О.Р. в межах насеjIеного п),нкт\,.

,/Iоповiдас: Левицька М.В. - керiвник Biлi_rr зеrlе.rьних вiдносин та комунмьноТ власностi,
42.Про затверлження технiчноi докlrtентачii iз землеустрою щодо встановлення (вiдновленнr,

меж зем. дiлянок в HaTypi( на MicueBocTi) заг. площею 0,2З99 га- для ведення ОСГ в с, Новосiлка
вул. гр. Паренюк М.О. в межах насе.-теного п}т{кту та передачу земельноi дiлянки у власнiсть.

Доповiдае: Левицька М.В, - керiвник вiлiлу земельних вiдносин та комl напьноI власнос гi.

43.Про затверлження технiчноТ докlпIентацii iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення)

меж зем. дiлянок в HaTypi( на MicueBocTi) заг. площею 0,141 1 га- для ведення ОСГ в с. Новосiлка
гр. Паренюк Р.В. в межах населеного п},i{кту та передачу земельноi дiлянки у Bj,IacнicTb.

flоповiлас: Левицька М.В. - керiвник вiддi.lry земельних вiдносин та комунальноТ власностi.

44.Про затверлження технiчних докрtентацiй iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення)

\,Iеж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,6164 га- для ведення ОСГ в с. Остап'с гр.

Каземiр Л. Г. в межах населеного п)нкту та передачу земельноТ дiлянки у власнiсть.

flоповiлас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та коvунальноТ власносr i.

;l5.Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,8830 га- для
будiвничтва та обслугов}Еання жилого будинку, господарських будiвель та споруд в с. Магдалiвка
вул.. М. Грушевського,29 та для ведення ОСГ гр, Шевчlк В.В. в межах населеного пункту.

.Щоповiдас: Левицька М.В, - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комуна.тьноi власностi.
46.Про надання дозволу на виготовлення технiчних док}ментацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,5900 га- для
будiвництва та обслуговування жилого булинку, господарських булiвель та споруд в с. Криве
вул,. ЗалiзнодорожЕа та для ведення ОСГ гр. Ярмолик О.М. в межах населеного пункту.

!оповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноТ власностi,

47.Про внесення змiн в рiшення Скалатськоi MicbKoi ради Ns2171 вiд 03.10.2019 р.<Про
затверджеЕня технiчних докlментацii iз землеустрою щодо встановлення N,Iеж зем. дiлянок в

HaTlpi( на мiсцевостi) заг. площею 0,6523 га- для будiвництва та обслуговування жилого булинк1,
господарських булiвель та споруд в с. Новосiлка вул. Шевченка, 3З, та для ведення ОСГ гр.

I[Jевчук Б.П. в межах населеного пункту та передачу земельних дiлянок у власнiсть>

/]оповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддirry зеvельних вiдносин та комунальноi власностi,
48,.Про поновлення договору оренди частини нежитлового примiцення адмiнбудiвлi
Городницькоi сiльськоi ради, що знаходиться на балансi CKa,raTcbKoT мiськоi ради з Пат
кУкртелеком>.

flоповiлас: Левицька М.В. - керiвник вiлдiлу зеvельних вiдносин та коvунальноi власностi.

49.Про надання дозволу на виготовлеЕня технiчних документацiй iз землеустрою щоло
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,2000 га- для
ведення ОСГ гр.. Глинському B.I. в м. Скалат в межах населеного пуЕкту
доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
50.Про затвердження технiчноi док}ментацiй iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення)

меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,0599 га- для ведення ОСГ в м. CKa-,raT гр.

flем'янчук Я, Л. в межах населеного п}т{кту та передачу земелъноi дiлянки у власнiсть.

Лоповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунмьноI власнос гi.

51.Про затверлження технiчноi док)ментацiй iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення)

N{еж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,2З 16 га- для ведення ОСГ в м, Скалат гр.

l1opoxoHbKo В. Б. в межах населеного tryнкту та передачу земельноi дiлянки у власнiсть.

Лоповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власностj.

52,Про надання дозволу на виготовлення технiчних докул,Iентацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,7000 га- для
булiвництва та обслуговування жилого булинку, господарських булiвель та споруд в с. Старий



,калат вул.. Л. Украiнки,32 та для ведеЕня ОСГ гр, олiнкевич М,М, в межах населеЕого пункту

ДоповiДас:ЛевицькаМ'ts._керiвниквiддiлУземельнихвiДносинтакомУна:tьноiвласностi.
53.Ilpo наданвя дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо

встановленн в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,3700 га- для

бУДiвниЦтвакУ'ГосПоДарськихбУДiвельтаспорудвс.Старий
CKa,raT вул.. гр, Бомок В,П,в межах населеного пункту

flоповiлас: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальнот власностi,

54,Про взяття на облiк безхазяйного Еер}хомого майна на терит ськоi ради

,Щоповiдае: Левицька М.В, - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та cTi,

55.Про надання дозвоJry яа виготовлеЕЕя проекту землеустрою земельних

дiлянок у власнiсть заг. площею 0,4664 га - для веденЕя ОСГ гр" Тихолiз М,В, за рахунок земель

комунальноi власностi MicbKoT ради ,

ДопЪвiлас: Левицъка М.В. - керiвник вiллiлу земе ьних вiдносин та комунаJIьноl власност1.

56,IIро надання дозволу на виготовлення технiчних документачiй iз землеустрою щодо

ВсТановлеЕня(вiдновлення)межзем.ДiляноквнатУрi(намiсцовостi)заГ.площею0,3300га.для
ведення ОСГ гр.. ,Щичь Н. М. в м, Ска,цат в межах населеного п}икту

!оповiлас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин *":II.Iтл*:]л::a,*о"'

57.Про надання дозволу на виготовлеяня технiчноi док}пtентацii iз землеустрою щодо

Rстановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypl( на мiсцевостi) заг, площею 0,2500 га- для

ведення ОСГ гр.. Кметь I. П, в межах населеного п}цкту

Лоповiдае: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та KoMyHa"lbHol власност1,

58.Про надання дозволу IIа виготовлоння технiчноi док}ментацii iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypr( на мiсцевостi) ЗаГ. ПЛОЩеЮ 0,1300 Га- ДЛЯ

ведення ОСГ гр.. Петровському П, М ,в с, Теклiвка в межах Еаселеного пункту

,Щоповiдае: Левицька М.В. - n,pi"""* 
"iллiлу 

земельних вiдносин та комунальноТ власностi,

59'fIронаданняДозволУнаВиготовленнятехнiчнихДок}мевтацiйiзземлеустроюЩоДо
ВстаноВлонl{я(вiдновлення)МежзеМ.дiляноквнатурi(намiсцевостi)заГ.Плоцею0,1500га-для
булiвниuтва та обслуговування жилого будинку, господарських булiвель та споруд в с, Криве 8

вул.. Березня,I1 та для ведення оСГ в с, Криве гр, Голик

До.,о"iдч., Левицька М.В. - керiвник вiддirry земельних Bi

60.ilpo надання дозволу на виготовлеЕня технiчних щодо

встановленн в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,6500 га- для

бУ,чiвничтванкУ,госпоДарськихбуДiвельтасПорудвс.Старий
(_'капат пр.. гр, Задорожному М,М, в,"**:":."]:_,:lол:I"п"

,Щоповiлае: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунаJIьно1 власностl,

61.IIро надання дозвоJrу на виготовлеЕня технiчних документацiй iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,2100 га- для
С калат

булiвничтв
вул.. Незал

,Щоповiдае:
62.1lpo надання дозволу Еа виготовлення щодо

встановлення HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,6200 га- для

бУлiвничтват'ГоспоДарськихбУДiвельтаспоруДвм.Скалат
вул.. I,рушевс гр. поруцькому ur 

] Y_,лYj"':1:1": ""-"
лоповiдас: Ле ельних вiдносин та комунальноl власностr,

63.1lpo надання дозволу на виготовлення технiчноi док}ментацii iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг, площею 0,2000 га_ для

веденЕя ОСГ гр.. Патрило М, В, ,в с, Криве та м, Скалат в межах населеЕого пункту

доповiдае: Левицька М.в, - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальнот власностi,



64.Про надання дозволу на виготов,теЕня проекту землеустрою щодо вiдведення зем\
дiлянок у власнiсть заг. площею 0,4403 га - для ведеЕЕя ОСГ гр,. Теренда П.П. за рахунок з(
комунальноТ власностi MicbKoi ра:и .

доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вi:дiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
65.Про надаяня дозвоJIу на виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельни\
дiлянок у власнiсть заг. площею 0,З236 га - для ведення ОСГ гр.. Тихолiз T.I. за рахунок земель
комрапьноi власностi мiськоI рали
ДОПОВiДае: ЛеВИuЬКа М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комуна_пьнот власносгi.
66.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi

:tiлянкИ у власнiстЬ заг. площеЮ О,4224 га - для веденнЯ ОСГ гр.. олiнкевич е.М, за рахунок
земель KoM}.IlaJIbHoT власностi MicbKoT ради
лоповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
67,Про розгляД зaUши громадяНина Гевчука Богдана Богдановича про вкJIюченнЯ орендованоI'
земельноi дiлянки в перелiк об'сктiв земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення,
якi пiдлягають продажу в селi КолодiiЪка.
.щоповiлас: Левицька М.в. - керiвник вiлдiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
68,Про внесенНя змiн В рiшення НовосiлкiвськОi сiльськоi рали Jrtэ1l0 вiд 10,12,2011 року <Про
передачу безоплатного у власнiсть земельних дiлянок площею 0,1100 га жителю с. Новосiлка
Бега,тьському Михайлу Михайловичу>.
!оповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земольних вiдносин та комунапьноI власностi.
69,Про надання дозволу Еа виготовлепня технiчних докрлентацiй iз зем.llеустрою щодо
встановленнЯ (вiдновлення) меж зем. дiляноК в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,4700 га- для
будiвництва та обслуговування жилого булинку, господарських булiвель та споруд в с. '1'еклiвка
,Iа для ведення оСГ в с. Теклiвка гр. Петровському О. В. в межах населеного tтyHKIy
J[оповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комlнмьноi власносгi.
70.Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз зем-тrеус,грою щодо
встановленнЯ (вiдновлення) меж зем. дiляноК в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,2500 га- для
будiвництва та обслуговування жилого булинку, господарських булiвель та споруд в с.
Полупанiвка вул.. Шевченка,З гр. .Щовгань й. I. в межах населеного пункту.
доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальноi власносl i,
7l.Про затверлження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки у власнiсть
площеЮ 1,9438 га гр.. ,Щацкiв О.В, для веденЕя ОСГ за адресою: с. Городниця вул,. Сонячна Nn4А,
Ns5,Ns11 на територii Скалатськоi MicbKoi ради (за межами Еаселеного пlъкту) Пiдволочиського
району Тернопiльськоi областi та передачу земельноi дiлянки у власнiсть.
доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комуна,rьнот власностi.
72.Про надання дозволу на виготовлення технiчноТ докlментацii iз землеус.грою lцодо
встановленнЯ (вiлновлення) меж зем, дiляноК в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,6200 га- для
ведення ОСГ гр.. Коцюба I. Т. .в с. Криве в межах насеJlеного пу{кту
лоповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
7з.про надання вiддiлу освiти Скалатськоi мiськоi ради в оренду частину нежитлового
примiщення Зарубинецькоi сiльськоi ради площею 103 кв. м,
!оповiлас: Левицька М,в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунмьноi'власностi.
74,ПРО ПОНОВЛеННЯ ДОГОВОРУ оренди частини нежитлового примiцення адмiнбудiвлi скапатськоi
MicbKoi ради та МКП кКомуна.,rьник>.

доловiдас: Левицька М.в. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальнот власностi.
75,Про надання дозволу на виготовлення технiчних докрtентацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем, дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,7100 га- для
веденнЯ ОСГ гр.. Чир Степану Iвановичу в м. CKaraT в межах населеного пункту.
flоповiлаг: Левицька М,в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальнот власносгi.
76,Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеус.t,рою щодо
I]становJ]еннЯ (вiдновлення) меж зем. дiляноК в HaTypi( на мiсцевостi) заг. плоlцею 0,30О0 га- для



удiвництва та обслугов}ъання жилого будинку, господарських будiвель та споруд та для ведення
ОСГ в м. Скапат вул.. Шевченка,20 гр. .Щацкiв Дмитру Михайловичу в межах населеного пункту.

.Щоповiлас: Левицька М.В. - керiвник вiлдiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
77.Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площою 0,4400 га- для
будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських булiвель та споруд та для ведення
ОСГ в м. Скалат вул.. Грушевського,43 гр..Щачкiв М. В. в межах населеного пункту.
доповiдас: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комральнот власностi.
78.Про надання дозвоJry на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо
встановленця (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,1600 га- для
будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд в с. Новосiлка,
вул.. Хмельницького,20 гр. Яровiцькому Тадею Станiславовичу в межах населеного пункту.
Доповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власносгi.
79.Про затверлження тех.. докlментацiй iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж
земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) заг, площею 0,9156 га для будiвництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд в с. Остап'е вул.. Н.Мазури,8
та для ведення ОСГ громадян Козак Р. С. та передачу земельних дiлянок у власнiсть.

Доповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноТ власностi.
80.Про затверлжояня тех.. докlментацiй iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж
земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) заг. площею 0,6779 га для будiвництва та
обс.туговування жилого будинку, господарських булiвель i споруд в с. Остап'с вул.. Н.Мазlри,8
та для ведення ОСГ громадян Шпак С.!. та передачу земельних дiлянок у власнiсть.

Доповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунмьноТ власностi.
8l.Про затвердження тех.. документацiй iз землеустрою щодо вст.tновлення (вiдновлення) меж
земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) заг. площею 0,6535 га для будiвництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i спорул в с. Остап'с вул,. Очерет,69 та
JIля ведення оСГ громадян Шпак,Щ.I. та передачу земельних дiлянок у власнiсть.

Лоповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин га комунальноТ власностi.
[i2.Про надання дозволу на виготовленпя технiчних' документацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в Harypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,4000 га- для
ведення ОСГ гр.. Мушинському Т.С. в м. CKa:raT в межах населеного пункту
.lоповi:ас: Левицька М.В. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
83.Про надання дозволу на виготовлення технiчноi док)ментацii iз землеустрою щодо
встанов,lення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,6200 га- для
ведення ОСГ гр.. Янковецький Мттхайло Казимирович в с. Криве в межах населеного пункту
Доловiдас: Левицька М.В. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
84.Про надання дозволу на виготовлеяяя технiчних докрлентацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в Harypi( на мiсцевостi) з.г. площею 0,2100 га- для
ведення ОСГ гр.. ГJшенюк Марii Романiвни в м. CKa:IaT в межах населеного пункту
Лоповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальноi власносr i.

85,про надання дозволу на виготовлення технiчних докуrvентацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,4900 га- для
будiвництва та обс.rryговування жилого будинку, господарських булiвель та споруд в с. Магдалiвка
вул,. Шевченка,27 та для ведення ОСГ гр. Шевчук А.П. в межах населеного п}цкту

Щоповiдае: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власностi.
86,Про надання дозволу Скалатськiй мiськiй ралi на виготовлення тех.документацii iз
землеус,l рою щодо встановлення 1вiдновлення) меж зем. дiлянки в HaTypi 1на MicшeBocli,1

орiентовною площею 1,6400 га - для будiвництва та обслуговування об'сктiв фiзичноТ культури i
спорту в MicTi Скалат, по вул.. Стадiонна, 10 а в межах населеЕого пункту ( пlд мiським
стадiоном).

доповiдае: Левицька М.в. - керiвник вiддiлу земельних qiдносин та комуна,rьноi власностi.



г
87.Про надання дозволу на виготовлеЕня
встановлеЕпя (вiдновлення) меж зем. дiлянок
ведення ОСГ гр.. Мельник Гминi Володимирiвt а

!оповiдас: Левицька М.В, - керiвник вiддiлу зел
88,Про надання доЗВОЛу на виготовлеЕня технiчних докlментацiй iз землеустрою щодс
;r;;Т#"}l"#ВЛеННЯ) 

МеЖ Зем, дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) .u.-"no. площею 0,7l0O

l]оповiдае: Левицька
89.Про надання до

Щодо
га- для

, господарськиХ булiвель та споруд в с. Городниця
Л.П. в межах населеного п}нкту
ельних вiдносин та комунальноi власностi.
iз землеустрою щодо встаЕовлення (вiдновлення)
лощею 1,0479 га- для ведення ОСГ в с, КолодiiЪка
передачу земельноi дiлянки у власнiсть.

{ельЕих вiдносин та комунальноi власностi,
трою щодо
га - для бу
КолодiiЪка

ельних вiдносин та комунаJIьноi власностi.
хнiчних док}шентацiй iз землеустрою щодо
aTypi( на мiсцевостi) орiентовною площею 0.З500
в межах населеного пункту.
льних вiдносип та KoMyHa,TbHoi власностi,

tsстаI{о Hot ДОК}МеНтацii iз землеустрою щодо
га_ для ( На МiСЦеВОСтi) орiснтовною площею 0,з000

{оповi еЖаХ ЕаСеЛеНОГО пункту,

t)4. про ЛЬНИХ ВiДНОСИН та KoMyHMbHoi власностi.

господарських булiвель та споруд в пл, Скалат
ат гр.!овгошия П. L в межах населеного пункту
ьних вiдносин та комунальноi власнос ti.

их документацiй iз землеустрою щодо
( на мiсцевостi) заг. площею 0,780О га- для

сподарських булiвель та споруд в с. Ст. Скалат
я О. П. в межах населеного пункту
ьних вiдносин та коvунмьноi' власнос ti.

iз землеустрою щодо
0 га- для будiвництва та
с. Полупанiвка вчл.Л.

. в межах населеного п}.Ilкту
них вiдносин та комунальноi власностi.
ективностi управлiння активами Скалатськоi
и.



вiдас: Левицька М,В. - керiвник вiлдiлу земельних вiднос н та комунаtльноТ власнос ri.
.Про надання дозволу на виготовлення технiчнrтх докрrентацiй iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,3500 га- для
ведення ОСГ гр., ,Щем'янчук Ганнi IBaHiBHi в м. Скалат в межах населеного пункту
!оповiдас: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунмьноi власностi.
l00.Про надання дозволу на виготовлення технiчних док}ментацiй iз землеустрою цодо
встановлення (вiдновлення) меж зом. дiлянок в HaT}pi( на мiсцевостi) заг. площею 0,4500 га- для
будiвництва та обслуговування жилого булинку, господарських булiвель та споруд в с. Старий
Ска,тат вул.Лiсова 8 та для ведення ОСГ гр.Захiдному В.А. в с. Старий Ска.тат в межах
населеного пункту

!оповiлае: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноТ власностi.
101.Про Еадання дозволу на виготовлеЕня технi.тних док}меЕтацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,6700 га- для
ведення ОСГ гр.. Хрущ I.M. в с. Новосiлка в межах населеного пункту
лоповiдае: Левицька М.В. - керiвник вiддiлу земельних вiдносин та KoMyHarTbHoT власностi,
102.Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) заг. площею 0,0800 га- для
ведення ОСГ гр..Левицькому Олегу Борисовичу в м. Скалат в межах населеного пункту

Петро Савончак

Щоповiдае:
I)iзне. Про

вiддiлу земельних вiдносин та комуна,тьноТ власностi.

Мiський

скалатськоi отг.


