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Про скликання черговоТ двадцять
дев'ятоi cecii Здолбунiвськоi MicbKoi
ради восьмого скликання

На пiдставi статей 42,46 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування вYKpaiHi>:

1,Скликати черговУ двадцять дев'ятУ сесiю ЗлолбунiвськоТ MicbKoi Радивосьмого скликання та провести пленарне засiдання 02 листоПода 2022року сI0.00 год.

на розгляд cecii Здолбунiвськоi Micbkoi Ради винести питання:

1.Про План пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB на 2023 piK.
2.про надання одноразовоi матерiальноi допомоги мешканцямздолбунiвськi мiськот r.рrrорiuльноi громади.

3.про затвердження Положення про систему енергетичногоменеджменту У Здолбунiвськiй мiськiй територiЬьнiй громJдi.
4,Про внесення змiн до Положення про вiддiл з питань комун€lJIьногоГОСПОДаРСТВа, благоустрою та екологiТ Злолбунi BcbKoi ri.r*oi'puo".
5.Про доповнення Перелiку першого типу об'ектiв комунальноIвласностi територiальноi громади Злолбунiвськоi Micbkoi ради, що пiдлягаютьпередачiв оренду на аукцiонi, затвердженого рiшенням Злолбунiвськот MicbkoTради вiд l7.02.2021 J\'9140.

6.про вiдмiну електронного аукцiону з продажу булiвлi тубдиспансеру(складовi об'екта 
9арай, вбиральня, огорожа) та земельноi дiлянки площею882 кв.м, по ВУлицi Княгинi ольги,20 в MicTi ЗлолбУнiu. 
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7.про затвердження акту приймання-передачiвиконаних робiт пооб'екту <реконструкцiя напiрного каналiзацiйного колектора вiд кнс по вул.нова до камери переключення в м.здолбунiв Рiвненськоi областi>.

8,про надання згоди на списання навчально-комп'ютерного комплексу
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Здолбунiвського лiцею J\Ъ4 Здолбунiвськоi мiськоI Ради PiBHeHcbKoi областi.

9.Про затвердження технiчних документацiй з нормативноТ грошовоТ
оцiнкИ земель населених пунктiв llовосiлки, Богдашiв, Iльпiнь, Кошатiв,
OpecTiB' П'ятигори, Глинськ, Загора, Пiдцуркiв.

l0.про надання дозволу на розроблення технiчних документацiй з
нормативноi грошовоi оцiнки земельних дiлянок.

1 1.Про реестрацiю комунальноi власностi.

12.про затвердження проекту iз землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки, цiльове призначення якот змiнюсться iз земель для ведення
особистого селянського господарства у землi для будiвництва та
обслуговування житлового булинку, господарських булiвель та споруд
(присадибна дiлянка) в селi Богдашiв, яка перебувас у власностi громадян
Вернюка Iгоря Володимировича, Вернюка Ярослава ВолодиМировича та
Омелянськоi Оксани Володимирiвни.

l3.Про затвердження проекту iз землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки, цiльове призначення якоi змiнюеться iз земель для ведення
особистого селянського господарства У землi для будiвництва та
обслуговування житлового булинку, господарських булiвель та споруд
(присадибна дiлянка) в межах села Богдашiв, яка перебувае у власностi
громадянина Повстанського Iгоря Iгоровича.

14.Про затвердження проекту iз землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки, цiльове призначення якоi змiнюсться iз земель для ведення
особистого селянського господарства у землi для будiвництва та
обслуговування житлового будинку, господарських булiвель та споруд
(присадибна дiлянка) в селi Глинськ по вулицi Щубенщина,64, яка перебувае
у власностi громадянки Даць Катерини олексiiвни.

1 5.про передачу земельноi дiлянки сiльськогосподарського призначення
фермерському господарству <Мельники - Агро>.

16.Про внесення змiн до рiшення Злолбунiвськоi MicbKoi Ради вiд 22
червня 2022 року J\b 1212 <Про затвердження технiчноi документацiТ iз
землеустрою щодо встановлення меж частини земельнот дiлянки, на яку
поширюеться право земельного cepBiTyTy).

l7.Про затвердження ПротоколУ вiд 26.о9.2022постiйноi KoMicii з питань
мiстобудування,земельних вiдносин та охорони навколишнього середовища
щодо розгляду звернення громадянина Клiчука Валентина Петровича.

18.Про продовження дii договору оренди земельноТ дiлянки
громадянину Тишкуну BiKTopy Павловичу.



19.Про погодження умов договору земельного cepBiTyTy Приватному
акцiонерному товариству <Рiвнеобленерго>.

20.Про ПРодовження дiТ договору оренди земельноТ дiлянки
ПриватнОму акцiонерному товариству <Рiвнеобленерго>.

21.Про внесення змiн до мiстобулiвноI документацii вул. Шевченка.

22.ПрО внесеннЯ змiн дО мiстобулiвноТ документаuiI вул. 8 Березня.

23.про включення комунального майна (нежитлове примiщення по
вулицi Фестивальна,2 в MicTi Здолбунiв) до перелiку об'ектiв комунальноi
власностi Здолбунiвськоi Micbkoi територiальноi громади, Що пiдлягають
приватизацii, затвердженого рiшенням Злолбунiвськоi Micbkoi, Ради вiд l9
травня 2021 року J\927l.

24.про встановлення надбавки, порядку премiювання та надання
матерiальних допомог MicbKoмy головi Сухляку В.о.

25. Про звернення депутатiв Здолбунiвськоi MicbKoT Ради PiBHeHcbKoT
областi.

мiський голова Влалислав СУХJIЯК


