УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

MICbKA

РАДА

ПРОТОКОЛ
( 16 cecii сьомого скликання )
вщ 03 жовтня 20 Проку
Всього депутат}в
Присутш на cecii'
Запрошен! на ceciio

- 26
- 17 деп.(список додаеться)
- 3 чол.( список додаеться )

Ceciio веде мюький голова Богдан АЛ.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1.Про розгляд лисмв Моложавсько'!, Кузницько!, Хот1влянсько1 та
Дроздовицько! сшьських рад
Доповщае : мюький голова Богдан АЛ.
2. Про внесения доповнень до плану прийняття регуляторних акт1в на 2017
pix.
Доповщае: керуюча справами виконавчого комПету Пщлюна I.I.
3. Про внесения змш та уточнень до р1шення cecii' « Про укладання договору
кушвлБ продажу».
Доповщае: керуюча справами виконавчого комПету Пщлюна I.I.
4. Про надання матер1альноТ допомоги .
Доповщае: голова KOMici'i з питань бюджету, комунальноТ власност! та
сощально-економ1чного розвитку м1ста ТОВСТА МЛ.
5 . Про вщмшу пункту р!шення та надання дозволу на виготовлення техн1чноТ
документа1И1 !з землеусгрою щодо встановлення меж земельно!' дшянки в
narypiB при надашп 7! в оренду на землях Городнянсько! MicbKoi ради.
Допов1дае: землевпорядник CEPFIGEIKO I.M.
6. Про затвердження техшчних дoкyмeнтaцiй i3 землеустрою щодо
встановлення меж земельних дшянок в HaTypi при передач! !'х в оренду на
землях Еороднянсько! м1сько! ради.

Доповщае: землевпорядник мюькоУ ради СЕРПСНКО I. В.
7 . Про вщмшу пункту р1шення та надання дозволу на виготовлення проекту

13 землеустрою щодо вщведення земельноУ дшянки
ГороднянськоУ мюькоУ ради.
Доповщае: землевпорядник СЕРПСНКО ЕМ.

в оренду на землях

8. Про надання дозволу на виготовлення
техшчних документацш 13
землеустрою щодо встановлення меж земельних дшянок в натур1 при наданш
Ух у власшсть на землях ЕороднянськоУ мюькоУ ради.
Доповщае: землевпорядник мюькоУ ради СЕРПСНКО Е В.
9. Про затвердження документацш i3 землеустрою щодо встановлення
зовшшшх меж земельних дшянок в натур1 (на мюцевост1)_при наданш Ух у
приватну власшсть за результатами шструментального обм1ру на землях
ЕороднянськоУ мюькоУ ради.
Допов1дае: землевпорядник м1ськоУ ради СЕРПСНКО ЕВ.
10. Про надання дозволу на виготовлення проекНв землеустрою щодо
вщведення земельних дшянок у власшсть
на землях ЕороднянськоУ мюькоУ
ради.
Доповщае: землевпорядник мюькоУ ради СЕРПСНКО I. В.
И. Про затвердження проекНв землеустрою щодо вщведення земельних
дшянок у власшсть на землях ЕороднянськоУ мюькоУ ради.
Доповщае: землевпорядник СЕРПСНКО ЕМ.
12. Про надання дозволу на виготовлення техшчноУ документащУ при
наданш земельноУ дшянки в оренду для обслуговування житлового будинку
на землях ЕороднянськоУ мюькоУ ради.
Доповщае: землевпорядник мюькоУ ради СЕРПСНКО Е В.
13. Про затвердження техшчноУ документащУ i3 землеустрою щодо
встановлення зовшшшх меж в натур1 при наданш земельноУ дшянки в
оренду для обслуговування житлового будинку
на землях ЕороднянськоУ
мюькоУ ради.
14 . Про вщмшу пункту рш ення та надання дозволу на виготовлення

техшчноУ документащУ h землеустрою щодо встановлення меж земельноУ
дшянки в нагур1в при наданш УУу власшсть на землях ЕороднянськоУ мюькоУ
ради.
Доповщае: землевпорядник СЕРПСНКО ЕМ.
15. Про надання дозволу на оформления земельноУ дшянки за межами
населеного пункту с.Вокзал - Еородня.

Доповщае: землевпорядник мюько!' ради CEPEICHKO I. В.
16. Про вилучення земельно!' дшянки надано!' в короткострокову оренду для
городницгва на землях мюько!' ради.
Доповщае: землевпорядник MicbKoi ради СЕРГ1СНКО L В.
Перед початком робота cecii керуюча справами (секретар) виконавчого
комЛету Шдлюна I.I. нагадала депутатам вимоги ч.1.ст. 35 Закону Укра'ши
« Про запоб1гання корупцп» та ч.Е ст. 59/1 Закону Укра'ши « Про м1сцеве
самоврядування в У крапп», щодо конфл1кту штереДв.
СЛУХ АЛ И : MicbKoro голову Богдана АЛ. «Про розгляд лисЛв
МоложавськоТ, Кузницько!', ХоЛвлянсько!" та Дроздовицько!' сшьських рад.»,
який запропонував
надати дозв1л Облавтодору на загоЛвлю грунто щебеневоТ сум!ш1 з територп колишнього аеродрому для ремонту автошлях1в
вказаних в листах Моложавсько!', Кузницько!-, ХоЛвлянсько!' та
Дроздовицько!' сшьських рад.
Депутати шдтримала пропозиц1ю м 1ського голови Богдана АЛ.
ВИР1ШИЛИ: Р1шення «Про розгляд лисЛв Моложавсвко!', Кузницько!',
Хот1влянсько1 та Дроздовицько!' Лльських рад » приймаеться одноголосно.
СЛУХАЛИ: керуючу справами виконавчого комЛету MicbKoi ради
П1ДЛ1СНУ I. I. „ Про внесения доповнень до плану прийняття регуляторних
акЛв на 2017 pin.”
ВИСТУПИЛИ: депутат KOPHICHKO Н.В. ( «ВО БатьЛвщина»),
яка
запропонувала гпдтримати даний проект р1шення.
Присутн1 депутати
тдтримали
пропозищю
депутата
KOPHICHKO Н.В.
ВИР1ШИЛИ: Р1шення „ Про внесения доповнень до плану прийняття
регуляторних акЛв на 2017 рж.” приймаеться одноголосно.
СЛУХ АЛИ :. керуючу справами виконавчого комЛету мюько!' ради
ШДЛ1СНУ I. I. „ Про внесения змш та уточнень до р1шення cecii' « Про
укладання договору куп1вл1- продажу ”.
ВИСТУПИЛИ: депутат
KIPI4EHKO Л.Е ( ВО «БАТБК1ВЩИНА» ), яка
запропонувала шдтримати пропозиц!ю запропоновану Пщлюною I.I.
ВИР1ШИЛИ: Решения „ Про внесения змш та уточнень до р1шення cecii «
Про укладання договору кушвль продажу ” приймаеться одноголосно.

СЛУХ АЛИ : голову KOMicii з питань бюджету, комунальноУ власносЛ та
сощально-економ1чного розвитку мюта ТОВСТУ M.I. «Про надання
матер 1ально 1 допомоги »,
Депутати обговорили та шдтримали рекомендащУ бюджетно'У KOMicii.
ВИРППИЛИ: Ршюння «Про надання матер 1ально‘У допомоги» приймаеться
бшынютю голошв.
СЛУХАЛИ; СЕРГ1СНКА I. В. «Про вщмшу пункту р1шення та надання
дозволу на виготовлення техшчноУ документащУ iз землеустрою гцодо
встановлення меж земельноУ дшянки в HaTypiB при наданш УУ в оренду на
землях ГороднянськоУ мюькоУ ради.».
ВИСТУПИЛИ: Депутат ТОВСТА M.I. («СОЛ1ДАРН1СТЬ») запропонувала
пщтримати даний проект ршення.
ВИРППИЛИ: Pimermn «Про вщмшу пункту рш ення та надання дозволу на
виготовлення техшчноУ документащУ i3 землеустрою щодо встановлення меж
земельноУ дшянки в натур1в при наданш УУв оренду на землях ГороднянськоУ
мюькоУ ради.» приймаеться одноголосно .
СЛУХАЛИ; СЕРГ1СНКА I. В «Про затвердження техшчних документацш i3
землеустрою щодо встановлення меж земельних дшянок в натур1 при
передач! Ух в оренду на землях ГороднянськоУ мюькоУ ради ».
ВИСТУПИЛИ:Депутат ГОРОВИЙ Б.П. («УКРОП»), який запропонував
пщтримати даний проект р1шення.
ВИР1ШИЛИ: Рппення « Про затвердження техгпчних документан,1Й i3
землеустрою щодо встановлення меж земельних дшянок в натур 1 при
передач! Ух в оренду на землях ГороднянськоУ мюькоУ ради » приймаеться
одноголосно.
СЛУХАЛИ: СЕРГ1СНКА I. В. «Про вщмшу пункту р 1шення та надання
дозволу на виготовлення проекту i3 землеустрою щодо вщведення земельноУ
дшянки в оренду на землях ГороднянськоУ мюькоУ ради ».
Депутат пщтримати даний проект р1шення
ВИРППИЛИ: Р1шення «Про вщмшу пункту рш ення та надання дозволу на
виготовлення проекту i3 землеустрою щодо вщведення земельноУ дшянки в
оренду на землях ГороднянськоУ мюькоУ ради » приймаеться одноголосно.
СЛУХАЛИ: СЕРПСНКА I. В. «Про надання дозволу на виготовлення
техшчних документацш \з землеустрою щодо встановлення меж земельних

дшянок в натур1 при наданш Ух у власшсть
мюькоУ ради ».

на землях ГороднянськоУ

ВИСТУПИЛИ:
депутат ЛАВСЬКА С. I. («СОЛ1ДАРН1СТЬ»),
запропонувала затвердити даний проект ршення.
Депутати пщтримали цю пропозицпо.

яка

ВИР1ШИЛИ: Рш ення «Про надання дозволу на виготовлення техшчних
документащй i3 землеустрою щодо встановлення меж земельних дшянок в
натурi при наданш Ух у власшсть
на землях ГороднянськоТ м1ськоТ ради »
приймаеться одноголосно .
СЛУХАЛИ: СЕРГ1СНКА I. В. «Про
затвердження
документаций 13
землеустрою щодо встановлення 30BHimHix меж земельних дшянок в натур 1
(на м1сцевост1)_при наданш i'x у приватну власшсть за результатами
шструменталыюго обм1ру на землях ГороднянськоУ мюькоУ ради ».
Депутати пщтримали даний проект р1шення.
ВИР1ШИЛИ: PiiueHHa «Про затвердження документацш i3 землеустрою
щодо встановлення зовшшшх меж земельних /цлянок в натур1 (на
M icn eB o cri) при
наданн! i’x у приватну власшсть за результатами
шструментального обм1ру
на землях ГороднянськоУ MicbKoi ради »
приймаеться одноголосно .
СЛУХАЛИ: СЕРГ1СНКА I. В. «Про надання дозволу на виготовлення
проеетлв землеустрою щодо вщведення земельних дшянок у власшсть
на
землях ГороднянськоУ мюькоУ ради ».
ВИСТУПИЛИ: депутат МЕРЕАКРЕ М.В. («СОШДАРШСТЬ»), який BHic
пропозиц1ю затвердити даний проект землеустрою.
Депутати шдтримали пропозигпю депутата МЕРЕАКРЕ М.В.
ВИР1ШИЛИ: PiuieHHH «Про надання дозволу на виготовлення проекЛв
землеустрою щодо вщведення земельних дшянок у власшсть
на землях
ГороднянськоУ млськоУ ради » приймаеться одноголосно.
СЛУХАЛИ: СЕРГ1СНКА I. В. «Про затвердження проекатв землеустрою
щодо вщведення земельних дшянок у власшсть на землях ГороднянськоУ
мюькоУ ради.».
ВИСТУПИЛИ: депутат ПИЛИПЕНКО T.I., («СОЛЩАРШСТЬ»),
внесла пропозицдю затвердити дан1 проекта землеустрою.
Депутати пщтримали дану пропозищю .

яка

ВИР1ШИЛИ: Рплення «Про затвердження проекЛв землеустрою щодо
вщведення земельних дшянок у власшсть на землях ЕороднянськоУ мюькоУ
ради » приймаеться одноголосно.
СЛУХА ЛИ : СЕРПСНКА I. В. «Про надання дозволу на виготовлення
техшчноУ документащУ при наданш земельноУ дшянки в оренду для
обслуговування житлового будинку
на землях ГороднянськоТ мюькоУ
ради».
Депутат KIPI4EHKO ЛЛ. ( «ВО Батьювщина»),
яка запропонувала
гпдтримати даний проект р1шення.
ВИР1ШИЛИ: Рппення «Про надання дозволу на виготовлення техшчноУ
документацп при наданш земельноУ дшянки в оренду для обслуговування
житлового будинку
на землях ЕороднянськоУ мюькоУ ради » приймаеться
одноголосно .
СЛУХ АЛИ : CEPEICHKA Е В. «Про затвердження техшчноУ документащУ i3
землеустрою щодо встановлення 3 0 B H iu iH ix меж в H a T y p i при наданш
земельноУ дшянки в оренду для обслуговування житлового будинку
на
землях ЕороднянськоУ мюькоУ ради ».
ВИСТУПИЛИ: депутат ЛУЧН1КОВ С.О. («БАТБК1ВЩИНА»), який вше
пропозицпо затвердите даний проект землеустрою.
Депутата пщтримали пропозищю депутата ЛУЧН1КОВА С.О.
ВИР1ШИЛИ: Р1шення «Про затвердження техшчноУ документащУ i3
землеустрою щодо встановлення зовшшшх меж в HaTypi при наданн1
земельноУ д1лянки в оренду для обслуговування житлового будинку
на
землях ЕороднянськоУ мюькоУ ради » приймаеться одноголосно.
СЛУХ А Л И : СЕРПСНКА Е В. «Про вщмшу пункту р1шення та надання
дозволу на виготовлення техшчноУ документащУ i3 землеустрою щодо
встановлення меж земельноУ дшянки в натур1в при наданш ГУу власшсть на
землях ГороднянськоУ мюькоУ ради ».
Депутати пщтримали даний проект р1шення.
ВИР1ШИЛИ: Рплення «Про вщмшу пункту р)шення та надання дозволу на
виготовлення техшчноУ документащУ 13 землеустрою щодо встановлення меж
земельноУ дшянки в HaTypi при наданщ ГУ у власшсть на землях
ЕороднянськоУ мюькоУ ради » приймаеться одноголосно.
СЛУХАЛИ: СЕРПСНКА Е В. « Про надання дозволу на оформления
земельноУ дшянки за межами населеного пункту с.Вокзал - Еородня ».
Депутат КРЯЖ М.Л. ( «РАДИКАЛЬНА ПАРТ1Я»),
яка запропонувала
гпдтримати даний проект ргшення.

ВИР1ШИЛИ: Рш ення « Про надання дозволу на оформления земельно!'
дшянки за межами населеного пункту с. Вокзал - Городня » приймаеться
бшышстю roaociB .

Мюький голова

АЛ. Богдан.

УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

М1СБКА

РАДА

Р I Ш Е Н Н Я
(пнстнадцята cecia сьомого скликання)

03 жовтня 2017 року
м. Городня
Про внесения доповнень
до плану прийняття
регуляторних
акЛв на 2017 рис
У в1дпов1дност1 до ст. ст. 25, 26 Закону Укра'ши «Про м1сцеве
самоврядування в УкраТш» та ст.7 Закону Укра’ш и «Про засади державно!’
регуляторно!' пол1тики у сфер1 господарсько!' д1яльностЬ>, Городнянська м!ська
рада
В ИР I ШИЛА:
1. Затвердили доповнення до плану д1яльност1 з шдготовки проект1в
____ ________ _______________________
регуляторних акт1в на 2017 pin:________ >
Назва проекту
Цшь
Строк
Розробник
№ Вид проекту
прийняття
шдготовки проекту
п/п
Оптикйзащя На протяз! MicbKa
1. Р1шення сеси Про
лпсцевих
року
рада
Г ороднянсько!' встановлення
пoдaткiв та
кпсцевих
MicbKo’i ради
податюв
та 36opiB,
збшыдення
збор1в
надходжень
до м1ського
бюджету
Рш ення
ceci'i Про
Виконання
На протяз1 MicbKa
2.
року
Закону
рада
Г ороднянсько!’ встановлення
Укра’ш и
порядку
MicbKo'i ради
«Про захист
розмщення
економйчно!'
тимчасових

споруд
для конкуренцп»
провадження
шдприемницько 1
д1яльносЛ
пiд
час проведения
ярмарок,
державних
та
мюцевих
святкових,
урочистих
масових
заход1в.
3.

4.

Рш ення
cecii Про прийняття збшынення
надходжень
Г ороднянсько '1 Правил
до мюького
розмщення
MicbKo'i ради
бюджету
30В Ш Ш Н Ь01
реклами
в
новш редакщ '1
Оптим1защя
Рш ення
cecii' Про
орендноУ
Г ороднянсько 1 затвердження
плати
та
Методики
MicbKo'i ради
розрахунку
та збшынення
надходжень
порядку
використання за до мюького
оренду
майна бюджету
комунально '1
власност1
MicbKo’i ради

На протяз1 MicbKa
року
рада

На протяз1 Мюька
року
рада

2. Контроль за виконанням даного рш ення покласти на заступника мюького
голови з питань д1яльност1 виконавчих оргашв ради 1.М.Лахнеко.

Мюький голова

