Новоукраїнська міська рада - 13 сесія депутатів міської ради
&bull;&bull;Вівторок&bull;, 08 &bull;листопада&bull; 2011, 14:38&bull;

8 листопада 2011 року відбулася чергова тринадцята сесія міської ради шостого
скликання. На засіданні сесії були присутні 23 депутати. Відсутні з поважних причин
депутати:

Олег Вікторович Гречан, Анатолій Олександрович Колоколов, Володимир Григорович
Корнієнко, Олександра Федорівна Лянна, Ігор Валентинович Огородній, Людмила
Миколаївна Сторожук, Костянтин Анатолійович Філіпенко .

Депутати заслухали звіт міського голови за рік роботи, який минув з дня обрання
нового складу ради.

На сесії також були розглянуті питання:
- Про внесення змін до міської програми „Центральний регіон - 2015“;
- про вступ до Асоціації „Енергоефективні міста України“;
- про розгляд клопотання відділу освіти Новоукраїнської РДА;
- про прийняття в комунальну власність міста пішохідного містка;
- про надання в оренду об’єктів комунальної власності;
- про надання згоди на реалізацію металевих труб колишньої мережі
теплопостачання;
- про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у міжсесійний період;
- про затвердження цільової програми з реалізації на території Новоукраїнської
міської ради „Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
на період до 2016 року“;
- про надання згоди на розробку матеріалів інвентаризації земель державної
власності для передачі у власність громадянам;
- про передачу земельних ділянок громадянам у власність;
- про передачу земельної ділянки в оренду Пономаренку М.Я.;
- про передачу земельної ділянки у власність;
- про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність;
- про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель
державної власності в оренду фізичним та юридичним особам;
- про затвердження проектів землеустрою на земельні ділянки призначені для
продажу права оренди на аукціоні;
- про затвердження актів комісії з визначення меж земельних ділянок та додержання
правил добросусідства;

1/2

Новоукраїнська міська рада - 13 сесія депутатів міської ради
&bull;&bull;Вівторок&bull;, 08 &bull;листопада&bull; 2011, 14:38&bull;

- про надання згоди на виготовлення матеріалів по оцінці та продажу земельної
ділянки;
- про передачу земель державної власності в оренду фізичним та юридичним особам
(за результатами аукціону);
- про надання згоди на зміну цільового призначення Гавриш Л.М.;
- про зміни основного цільового призначення земельної ділянки;
- про затвердження переліку вулиць, провулків та тупиків населених пунктів
Новоукраїнської міської ради;
- про розгляд заяви депутата міської ради Торганського О.В.;
- про депутатський запит Чернової О.М.
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