
СКАЛАТСЬКА MICЬKA РАДА
пIдволочиського рАЙону тЕрнопIльськоi оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вй 08 сiчня 2020 року J\ъ 5

Про сrотикання пленарного засйання 54 cecii
Скалатськоi MicbKo[  ради сьомого скликання,

Вiдповiдно до ст,42, ст. 46 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi'' та
Регламенту Скалатськоi мiськоi ради, скJIикати плонарне засiдання 54 ceciT мiськоi рали VI I
скликання 29 сiчня 2020 року о 10 годинi в примiщеннi Скалатськоi MicbKoi ради.

Порядок денний:
1, Про внесення змiн до рiшення MicbKoi ради вiд 20 грудня 2019 р.Nэ 2525 кПро мiський
бюджет>

2. Про затверлженпя договору про мiжбюджетний трансферт на 2020 piK.
3. Про приеднання до iнiцiативи кмери за економiчне зростання)
4. Про передачу майна вiддiлу освiти Скалатськоi MicbKoi ради.
5. Про перелачу майна вiддiлу культури. туризму та охорони культурноТ спадщини CKMaTcbKoi
MicbKoi ради
6. Про затверлження антикорупцiйноi програми Ска,татськоi MicbKoi ОТГ на 202О2022 роки.
7. Про затверлження перелiку об'ектiв та видiв робiт для вiдпрацювання засудженими до
кримiнального покараЕня у видi громадських робiт в Скалатськiй мiськiй радi у 2020 рочi,
8. Про затверЛження перелiКу об'ектiв та видiв безоплатних суспiльнокорисних робiт для
порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративтте стягнення у виглядi громадських робiт в
Ска,rатськiй мiськiй ралi у 2020 рочi
9. Про звiт здiйснення державноi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi
виконавчим и органами MicbKoT рали.
10.I1po ПРОВедення конкурсу з визначення виконавця trослуг з вивезення побутових вiдходiв на
територii СкалатськоТ ОТГ.
1 1,Про внесення змiн до штатного розпису Скалатськоi MicbKoi ради.
12.Про внесення змiн до штатного розпису Скалатськоi MicbKoi ради.
1З.Про передачу система рентгенiвська дiагностична IMAX 160 КНП <  Скалатська КРЛ> .
14,Про встановлення меж зон caHiTapHoi охорони водозабору питних пiдземних вод
Новосiлкiвського МП.Щ П < Укрспирт> (свердловини < <  1,2,З,4), що розташований в с, Новосiлка
Пiдволочиського району Тернопiльськоi областi.
15. Про затвердження Програми пiдтримки осiб, якi брали участь в Ато, оос, членiв сiмей
осiб, загиблих пiд час проведення Ато та оос, членiв сiмей Героiв Небеснот coTHi,
постраждапих уrасникiв РеволюцiТ Гiдностi на 20202024 в Скалатськiй мiськiй ралi.
16.ПРО надання дозволу на виготовлеЕЕя технiчноi докуп,tентацii iз землеустрою згiдно заяв
громадян Ска,татськоiОТГ
17.Про надання дозвоJry на виготовлення проекту землеустрою згiдно заяв lpомадян
скапатськоi отг
l8.ПРО ЗаТВердження технiчноТ документацii землеустрою по заявах громадян Скапатськоi ОТГ
19,Про затвердження проектiв землеустрою по заявах громадян СкалатськоТ ОТГ
20,про укладання договору оренди частини нежитлового примiщення адмiнбудiвлi Скапатськоi
MicbKoi ради з КП кРемшляхБудСка,,rат> .
21.про укладання договору оренди частини нежитлового примiщення адмiнбудiвлi Скалатськот
MicbKoi ради з КП < Благоустрiй  Скмат> .



22.про проведення експертноi грошовоi оцiнки зем. дiлянки несiльськогоgподарського
призначеннЯ загапьноЮ площею 0,0ЗЗб га в с, (олодiiЪка вул.. I { ентрапьна, 19.
2З.Про прийнЯття у комунirльну власнiсть земельних дiля"ок лержавноТ 

"ласносri 
на територiiCKMaTcbKoi мiськоIради Пiдволочиського району ТернопiльськоТ областi.

24.Про внесення змiн в п.5 договору оренди земельноi дiлянки феестрацiйний номер об'екту
нер} D(омого майна 1063383461246) гр. Гайдамаха П. С, в с. СтарийЪка_lгат.
25,Про внесення змiн в п.5,9 договору оренди земельноi лiлянки фесстрацiйний номер об'екту

О, П. в с. Старий Скалат, вул.. Леся Куфаса.
земельноi дiлянки вiд 15.06.2011 року ТзОВ

10б.

и земельноi дiлянки вiд 07 .1,2.2011 року ПП
Зlа.

_лл_iл,.:  t загfu,] ьною площею 0.0100 га лля роздрiбн^ iторгiв;ri та коплерцiйних послуг громадянцi авришко Ользi Фелорiвнi в M.ckala.l. по ву
Чубинського,2а.
Рiзне.

.и.] ь,!


