
СКАЛАТСЬКА MICЬKA РАДА
пIдволочиського рАЙону тЕрношльськоi оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вИ 24 вересня 2019 року

Про скликання чеiвертого пленарного засiдання 52 cecii
Скалатськоi MicbKoi радш сьомого скликання.

лъ ll2

Вiдповiдно до ст,42, ст. 46 Закону УкраТни "Про MicueBe самоврядування в Украiнi" та
Регламенry Ска,татськоi MicbKoT ради, скликати четверте пленарне засiдання 52 cecii MicbKoi
ради VII скликання 03 жовтня 2019 року о 15 годинi в примiщеннi Скапатськоi мiськоi'ради,

Порядок денний:
1Про внесення змiн до рiшення мiськоi ради вiд 20,l2.20l8N! 15 8 8 кПро мiський бюджет 20l9
р)
доповiдас: Дацкiв Га,тина Богданiвна - керiвник фiнансовото вiддiлу.
2.Про затвердження Методики розрахунку орендноТ плати за Koмyнar]bнe майно на територii'
юрисдикцii Скалатськоi мiськоi ради в новiй редакцii.
!оповiлас: Голик Х.Е. - юрисконсульт MicbKoT ради.
J.Про затвер:ження п роектно-кошторисноi документачii'uКапirальний ремонт внутрiшнього
туалету у Скалатськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв, за адресою: м, Ска,тат, проспект
Шевченка, l5 >.

!,оttовiлас: !обенька Т.П. - керiвник вj:лiлу освiти,
4,Про внесення змiн до штатного розпису вiддiл), освiти Скапатськоi мiськоi'ради
!оловiлас: Кошvаринська О.Й. -головний спецiалiст MicbKoi рали.
5,Про внесення змiн до штатних розписiв закладiв загальЕоi середньоТ освiти Скалатськоi
мiськоi ради,
Доловiдас,: Добенька Т.П. - керiвник вiллiлу ocBi lи,
6,Про rатвер:ження проекгiв,tе\lлс)сгр\)ю шоlо вi_{ве_lення tеvсJlьни\ дiлянt,к 1 B.,lacHictb

Для ведення ОСГ уlасникаr,r АТО на територiТ Скалат,ськоi MicbKoT ради l Iiдволочиського

району ТернопiльськоТ областi та передачу земельноi дiлянки у власнiсть (Хрущ Н.Г.,Ткачук
В.I.,Капцуняк В.В.,Саrrик М,Я.,Хлистун А.О.)
Доповiдас:Леви цька М.В.- керiвник вiдлiлу земельних вiдносин та комl нальноТ власносгi
7.Розгляд заяв громадян на приватизацiю земельних дiлянок (на,lання дозвол\/ на
вигоlовлення тех н iчноi локуменr ацii t

!о повiдас:Леви цька М.В.- керiвник вiддiл) }емельних вiдносин ta коvунальноТ власносli
8.Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою,
доповiдаг:левицька М.в.- керiвник вiддiлу зеvельних вiдносин та комl нальнот власностi
9.про налання дозволу на виготовлення лроекriв землеус,lрою шоlо вi_fвс_fення tемсJlьних
дiлянок громадянам.
До п овiдас:Леви цька М.В.- керiвник вiддiл5 lеvельних вiдносин та ко\4)на_IьноI власнuсli
l0,Про затверлження проекriв землеусгрою щодо вiдведення земельних дiлянок lромадян
Доп о вiдас:Леви цька М.В.- керiвник вiддiл1 зсvельних вi_lносин та комунапьноТ власностi
11.Про розроблення детального плану територiТ з метою змiни цiльового призначення
земельноi дiлянки сiльськогосподарського призначення (для ведення ОСГ) на земельну



дiлянку житловоi та громадськот забулови (для будiвництва та обслуговування жилого

булинку, господарських булiвель та споруд) в м. CKa,laT в межах населеного пункту.

flоповiлас:леви цька М,в.- керiвник вiддiл5 земельних вiдносин та комунальнот власносгi

12.Про затверлження протоколу засiлання конкурсноi KoMicii з надання в оренду майна

KoMyHa:lbHoi власностi вiд 06 вересня 20l9 року та надання дозволу на укладання договору

Комуна,чьнiй районнiй лiкарнi Скалатськоi MicbKoi рали з ФоIl Гайдамаха Н,З,

!оповiлас:леви цька М.в.- керiвник вiллiлу земельних вiдносин la ком)нальноi власносti

l3.Про розгляд кJIопотання тов вК кГiрничодобувна промисловiсть) про затвердження

проектiв землеустрою зi зviною цiльового призначення-

!оповiлас:Л е вицька М.В.- керiвник вiддiлу земельних вiдносин ra KoMyHдlbHoi' власнос гi

14.Про розгляд звернення ТернопiльськоТ обласноТ ради щодо продовження до 2025 року
мораторiю на прода]к земель сiльс ькогосполарського призначення,

доповiдае:левицька М.в,- керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунмьнот власностi

15. Про затвердження Положення про оренду землi на територii громади.

доповiдас:леви цька М,в.- керiвник вiлдiлу земельних вiдносин та комунальноi власносr i

16.Про доповнення до рiшення MicbKoT ради вiд 15 травня 2017 року N964З Про надання

дозволу Скалатськiй мiськiй ралi на замовлення комплекснот схеми розмiщення 
,гимчасових

споруд для ведення пiдприсмницькоТ дiяльностi та паспортiв прив'язки на земельнiй дi,rЯНЦi В

MicTi Ска,тат в межах населеного пункту,

!оповiлас:леви цька М.в,- керiвник вiддiлу земельних вiдносин ra комунальноi власносti
17, Про внесення змiн до штатного розпису СкалатськоТ MicbKoi ради,
Доповiдас: Кошмаринська О.Й. -головний спецiапiст MicbKoT ради.
18. Про лоповнення до Micbkoi програми соцiа,,tьного захисту окремих категорiй населення.

Доповiдас: Магмет С.М. - секретар MicbKoi ради.
Рiзне.
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