
УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 16

міського голови Олевської територіальної громади
від 02 березня 2015 року

Про скликання позачергової 49 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 позачергову 49 сесію міської ради  VІ скликання 05.03.2015 
року о 16.00 год. у залі засідань міської ради.

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

Міський голова А.В. Повар



                                        Додаток 
до розпорядження міського голови № 16

від 02 березня  2015 року
Орієнтовний  перелік  питань  для  розгляду  позачерговою  49  сесією 

міської ради 
від 05 березня 2015 року

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за  2014 рік.
2. Про внесення змін до міського бюджету.
3. Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
4. Про встановлення плати за землю для державних та комунальних установ.
5. Про внесення змін у Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у 
дошкільних навчальних закладах міста.
6. Про звільнення від сплати земельного податку.
7. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Олевськ на 2015 рік.
8. Про надання дозволу на  спеціальне використання природних ресурсів у
 межах територій природно - заповідного фонду місцевого значення.
9. Про найменування нових провулків у місті Олевськ.
10. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
11. 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.
12. Про  надання  дозволу  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення 
земельних ділянок для передачі  безоплатно у власність для  будівництва і  обслуговування 
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  присадибна  ділянка)  та  для  ведення 
садівництва.
13. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з 
метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення садівництва.
14. Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення 
земельної  ділянки  для   розміщення та  експлуатації основних,  підсобних  і  допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
15.  Про пролонгацію договору оренди земельної ділянки.
16. Про внесення змін до рішення № 262 двадцять другої сесії Олевської міської ради 
VІ  скликання  від  02.10.2012  року  «Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди».
17. Про внесення змін у додаток рішення № 356   тридцятої   сесії Олевської міської 
ради    VІ скликання від 31.05.2013 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».
18.  Про розгляд листа Рудницького О.З. 
19. Про звернення до голів політичних партій, які є сторонами коаліційної угоди.


