
СКАЛАТСЬКА MICьKA РАДА
пIдволочиського рМоI rу тЕрнопIльськоi оБлАстI

Р ОЗПОРЯДЖЕ ННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вiд 25 лютого 2020 року л! з1

Вiдповiдно до ст,42, ст. 46 Закону УкраТни "Про MicueBe самоврядування в УкраiЪi" та

регламенту Скалат,ськоi Micbkoi ради, скJтикати друге пленарне засiдання 54 cecii Micbkoi

рали VI I  скликання 05 березня 2020 року о 10 год. в примiщеннi СкалатськоТ MicbKoT ради,

Порядок денний:
l,Про внесення змiн в рiшення MicbKoT ради вiд 20 грулня2020р.J,,lЪ 2525 кПро мiський бюджет

на 2020 р>

flоповiлас: Дацкiв Гаrrина Богданiвна  керiвник фiнансового вiддiлу.

2, Про пiдсумки виконання мiського бюджету за 2019 piK.

Доповiдас: ,Щачкiв Галина Богданiвна  керiвник фiнансового вiддiлу.

З.Про затвердження Протоколу громадських сл)хань в с. Новосiлка

Доповiдае: Китай M.L  керiвник вiллiлу ЖКГ.
4.Про затверлження "Порядку запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB У

Скалатськiй плiськiй ралi та t i виконавчих органiв"

.Щоповiлас: Голик Х.Е.  юрисконсульг MicbKoT рали
5.про затвердження MicbkoT Програми соцiацьного захисту окремих категорiй насепення на

2020 piK на територii Скалатськоi ОТГ в новiй редакцiТ.

!оповiдас: Хлистун У.Б, керiвник вiддiлу соцiа.тьного захисту населення

6.Про внесення змiн в штатний розпис Скапа,гськоi MicbKoi ради.

Доповiдае: Кошмаринська О.Й,  гсrловний спецiалiст MicbKoT ради.
7.Про затвердження Положення про Наг.пядову раду при комунальних пiдприсмствах

Скалатськоi MicbKoi ради в новiй релакчii.
.Д.оповiлас: Голик Х.Е.  юрисконсульг MicbKoT рали
8.Про впорядкування чисельностi та персонального складу виконавчого KoMiTeTy viськоi ради

flоповiлас: Магмет С.М. ceкperap rticbKoT рали,
9. Про попередню оплату ToBapiB, робiт i послуг, що закуповуються за бюджетнi кошти у

2020р,

Доповiдас: Тихолiз 0.I . головний бцгмтер MicbKoT ради
10.про налання дозвоJry на виlоговJIення технiчнот локутиен гачii iз землеусrрою згiдно заяв

громадян СкалатськоТ ОТГ
,Щоповiлас: Левицька М,В.  керiвниli вiллiлу земельних вiдносин та комуна,тьноТ влаСнос li.

ll,ГIро наданНя дозволУ на виготовлеНня проектУ землеустрою згiдно заяв rромадян

.щоповi.rас:  Левиuька М.в,  керiвник вiллiлу зеvельних вiдносин ra коvунапьноi власносгi.

l2l1po затверлження TexHi.IHoi документацii землеустроIо по заявах громадян СКа.ТаТСькОi ОТ

!оповiлас: Левицька М.в.  керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальнот власносгi,

13,Про затверлження проектiв землеустроIо по заявах громадян Скалатськоj ОТГ

!,оп1rвiдас: Левицька М.В.  керiвник вi:лiлу tемельних вiдносин ra коvунмьноi власностi.

14.про внесення змiн в рiшення скалатськоi мiськоi ради Ns1732 вiд 04.04.2019 р. (про

надання дозволу на виготовлення тсхнiчнрrх локlментачiй iз землеустрою щодо встановлення

(вiдновлення) меж зем. дiлянок в HaTypi( на мiсцевостi) орiентовною площею 0,4300 га для

ведення ОСГ в гр,.СулимаН.М. в с. Городниця в межах населеного пункту.)

!оповiлас :  Левиltька М.в. керiвник вiллiлу земельних вiдносин та комунальноI  власнос гi.

15.Про внесення змiн в рiшення СкалатськоТ MicbKoT ради Ns750 вiд 10,12.201З р, (Про

надання дозволу на виготовлення технiчних rокументачiй iз землеустрою щодо встановлення

(вiлновлення) меж зем. дiлянок в гrатурi( на мiсцевостi) заг. площею 0"2400 га для водення

ОСГ в гр.. Коненко Г,М. в м. Ска.тат в межах населеного пункту.)



Доповiдае: Левицька М,В, керiвник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноi власностl.

16.Про доповнення до рiшення Скалатськоi MicbKoT ради Nq 487 вiд 28,12.2012 року гр,.

!умному Андрiю Михайловичу.

!оповiлас: Левицька М.В.  керiвник вiддiл1 земельних вiдносин га комунальноТ власносгi.

l7,Про внесення змiн до рiшення мiськоi ради N9 138З вiд 17.09,2018 року про передачу в

оренду земельноТ дiлянки площею 0,02З0 га в с. КолодiТвка, вул,. Щентральна,19,

Доповiдас: Левицька М,В,  керiвник вiллiл1 земельних вiдносин та KorlyHa.lbHoi власносгi.

18.Про внесення змiн до рiшення MicbKoi рали N9 186l вiд 15.05.2019 року про надання

Дозволу на виготовлення технiчноТ докумен rачii'iз землеустрою гр.Марин о.Б.,

| оповiлас: Левицька М.В,  керiвrrик вiллiлу зеvельних вiдносин га комунмьноТ влаСнОС Гi,

19.Про внесення змiн до рiшення MicbKoi ради Ns 1667 вiд 14.02,2019 року про надання

дозволу на виготовлення технiчноi документачii iз землеустрою гр. Назаревич Я.!.
Доповiдас: Левицька М.В. .керiвник вiддiлу земельних вiдносин та ком1 нмьноТвласносti.

20,Про внесення змiн до рiшення мiськоi ради N9 2554 вtд 20,12.2019 року Про надання

дозволу на виготовлення технiчноТ докуплентацii iз землеустрою Вуск Ю,М. в м. Скалат

!оповiлас: Левицька М.В, керiвник вiллiлу зеvельних вiдносин та комунальноТ влаСнОСгi.

21Про надання дозволу на виготовлення тех.. документацiТ з нормативно грошовоi оцiнки

земель MicTa Скалат Пiдволочиського району ТернопiльськоТ областi,

доповiдас: Левицька М.в.  керiвник вiддi.r) земельних вiдносин га коvунапьноi власносr i.

22,Про надання дозволу на виготовлення тех., документацii з нормативно грошовоi оцiнки

земель села Городниця Пiдволочиського району ТернопiльськоТ областi,

Доповiдаt :  Левицькэ М,В,  керiвник вi.l_tiлу земельних вiдносин га комунальноТ власttОсli.

2З.Про надання дозволу на розробку тех, документацiТ iз землеустрою щодо подiлу та

uб'r_fнання земельноi.: iлянки сiльськогоспо_lарського признаlIення комунальноi власностi la

межами населеного l] yHKTy ce.,Ia Осr,ап'с,

Доповiдас: Левицька М,В, керiвник вiллiл1 земельних вiдносин та коvунмьноi власностi.

24.Про перелачу ТОВ < МРIЯ ФДРМIНГ ТЕРНОПIЛЬ) в оренду зем. дiлянки площею 0,2000

га для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва в с,Криве пр. ЗалiЗнОдОРОЖНИй,

2 Тернопiльська область Пiдволочиського району за межами населеного пункту.

!оповiлас: Левицька М.В.  керiвник вiлдlл1 земельних вiдносин га комуна_льноi власносТi.

25.Про передачу ТОВ < МРIЯ ФАРМIНГ ТВРНОПIЛЬ) в оренду зем. дiлянки ллощею 2,2942

га для ведення товарного сiльськогосподарськоrо виробництва в с, Криве вул, Т. lI Iевченка.

24ж, з Тернопiльська область Пiдволочиського району за межами населеного пункту,

!оповiлас: Левицька М.В.  керiвник вiллiлу lемельних вiдносин ta ком1 нальноТ власtlОсr i,

26,Про внесення змiн до !оговору оренди земельноТ дiлянка та укладання додатковоТ угоди з

ТОВ КМРIЯ ФАРМIНГ ТЕРНОПIЛЬ)
!оповiлас: Левицька М.В.  керiвник вi: .лiлу зеvельних вiдносин та комунальноТ власнос гi,

27.Про надання дозволу вiлдiлу ку; Iьтури СкапатськоТ пtiськоТ ради на продовження договору

оренди частини нежитлового гtриtliLrlення. яке розмiruене в клубi с. Панасiвка,

/ lоrlовiдас: Левиltька \ 4.В. ксрiвниь вi:лiлу земельних вiдносин та KovyHarbHoi влаСнОСli.

2,3, Про налання дозволу на виготOвлення проекту земле} строю щодо вiдведення ТОВ
.rАгротехпрод,, зем. дiлянки в оренду пл, 0.5700 га для розмiшення та експлуатаuiТ основних.

пiдсобних i допомilttних булiвель та споруд пiдприсмств переробноТ, машинобудiвноi, i iншоТ

промисловостi в м. Скалат по вул., Л, Курбаса, 48 в межах населеного пункту,

Доповiдас: Левишька М.В.  керiвник вi.rлiлу земельн их вiдносин та коv) HaJlbHoT власносr i.

29.Про погодження положення про гео'; rогiчну пам'ятку природи мiсцевого значення < ОСтаНЦi

Подiльських товтр> .

!оповiлае: Левицька iвник вiддiлу земельних вiдносин та комунатьноi власностi.

ЗO.ГIро розглял звер видirlення земельних дiлянок у власнiсть для ведення

осоOистого сеjIян

!оповiлас: J1 земельних вiдносин та комуна.тьноi властrос,гi.

З 1 ,Про надання

дiляrrки ФОП П
цiльового призн
Рiзне.Про розг

проекту землеустрою щодо вlдведення земельноl

в'я]аних з користуванням на.tраvи з меlою зviни ll'

мiський гоLrова Петро Савончак


