
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 163 

міського голови Олевської територіальної громади 
від 16 вересня 2014 року 

 

Про скликання 46 сесії 
міської ради VІ скликання 

 
 

 Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 12 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про доступ до 
публічної інформації» 

1. Скликати 46 сесію міської ради VІ скликання 30.09.2014  року о 16.00 
год. у залі засідань міської ради. 

2. Затвердити графік проведення постійних комісій ради згідно з додатком 
1(додається). 

3. Довести до відома депутатів міської ради орієнтовний перелік питань 
для розгляду на сесії  через офіційний сайт ради згідно з додатком 2 
(додається). 

4. Координацію роботи, відповідно до даного розпорядження, покласти на 
секретаря ради Євдокимова С.М. 

 

      Міський голова       А. В. Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 
до розпорядження міського голови 
№ 163 від 16 вересня  2014  року 

Графік 
проведення постійних комісій міської ради 

 
Комісія із земельних питань  -  26.09.2014   року  о 15.00 год.    в каб. № 4. 
Комісія з планування, бюджету та комунальної власності – 26.09.2014 року о 
15.00 год. в каб. № 5 
Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, 
законності,охорони громадського порядку, захисту прав інтересів громадян – 
26.09.2014 року о 15.00 год. в залі засідань міської ради 

 
                                     Додаток № 2 

до розпорядження міського голови № 163 
від 16 вересня 2014 року 

 
 Орієнтовний перелік питань для розгляду 46 сесією міської ради  

від 30 вересня  2014 року 
 

1.  Про затвердження умов партнерства про співпрацю між гміною Тошек та 
містом Олевськ. 

2.  Про внесення змін до міського бюджету. 
3.  Про надання дозволу на розроблення незалежної оцінки нежитлових 
приміщень по вул. Промисловій, 62. 
4. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). 
5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд та ведення садівництва. 
6. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в користування на умовах оренди. 
7. Про надання згоди на проведення незалежної оцінки вартості 
незавершеного будівництва житлового будинку по вул.  І. Франка, 1. 
8. Різне. 
 

 

 

 


