
РОЗПОРЯДЖЕНШI
Перечинського мiського голови

Закарпатськоi областi

Вiд2l сiчня 2023 року ЛЬ 22109-05
м.Перечин

Про внесення змiн до Розпорядження вiд
04 сiчня 2023 року ЛЬ 7/09-0ý

1,Про проведення I" пленарного засiдання
2б cecii Перечинськоi MiciKoi ради Ради VIII скликання>

ВiдповiДно дО п,8 ч.4 ст.42Закону УкраiЪи <<Про мiсцеве самоврядування вYKpaiHb, керуючись ч.4 ст,46даного закону:

1' Внести змiни до Розпорядп(ення вiд 04 сiчня 2023 року ЛЬпроведення 1 пленарного засiдання 2б cecii Перечинсiкоi
радИ YIII скликання)) та викласти порядок денний
редакцi[:

Про затвердження кандидатури на посаду старости Сiмерськогостаростинсъкого округу.
про затвердження кандидатури на посаду старости Зарiчiвськогостаростинського округу.
Про внесення зм.iн до рiшення.lпленарного засiдання 1 cecii VIII скликанняПеречинськоi MicbKoT ради вiд lz.li.ZOi0-oon, J\Ьll<Про утворення тазатвердження персонального складу виконавчого KoMiTeTy ПеречинськоТмiсъкоi радИ восьмого скликаннл 1ii змiнами вiд 1 5.0g.2022po*y).ПрО внесеннЯ змiН до рiшення 1 пленарного засiдання 25 cecii VIIIскликання Перечинськоi мiсъкоi ради вd Б..l2.2O22 року мб 1 l кПроЗаТВеРДЖеННЯ ПЛаНУ ДiЯЛЬНОСТi ПеРечинськоi MicbKoi puo" 

-iu 

""по"авчогоKoMiTeTy з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB 
"" 

ZtiZi|i-".Про внесення змiн у ПрЪвила благоуотрою.
Про затвердження та внесення змiн ло .rро.рам з питань розвитку мiсцевогосамоврядування.
Про звiти структурних пiдрозцiлiв, комун€tльних закладiв та пiдприемствПеречинсъкоi MicbKoi ради ia 2О22 piK.
Про звiт виконавчого KoMiTeTy ПерЪчинськоi MicbKoi РаДи за2О22 piK.Про передачу на баланс КП пКоЙу"*ъник) поrу"*"ного майна (урн длясмiття).
Про надання в оперативне управлiння КП кКомунальник)) MiHi-eKcKaBaTopa.

7109-05 <<Про
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11, Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодовстановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi)
та передачу зомельних дiлянок у власнiсть.

12, Про надання дозволу на розроблення технiчноi документацiI iзземлеусТрою щоДо подiлУ та об'еДнаннЯ земельних дiлянок кадастровий
номер 212З281 500:03 :00 1 :003 1 .

13, Про надання дозволу на розроблення технiчноi документацii iз землеустрою
щодо iнвентаризацii земелъ.

14, Про надання дозволу. на розроблення технiчноi документацiт iзземлеусТрою щоДо подiлУ та об'еДнаннЯ земелънИх дiлянок кадастровий.,t, номер 2123255100:01:006:0011.
15, Про внесення змiн до рiшення 2 пленарного засiдання 25 oecii ПеречинськоiмiськоI ради VIII скликання J\ьб32 вiд 29.12,2022 року кПрЪ надання

ДОЗВОЛУ На РОЗРОбЛеННЯ ПРОеКТiВ ЗеМлеустрою щодо 
"iд".д.r*r" 

,ar.пъних
дiлянок в оренду). 

Д 
--П 'ДrДz^ Jv

1б, Про внесення змiн до рiшення 1 пленарного засiдання 1б сесii ПеречинськоiMicbKoi Ради 8 скJIикання вiд 24.0i.2022 рокУ м 522 (зi змiнами вiд27.|0.22)
17, Про продовження TepMiHy дii договору оренди земельноi дiлянки.
18, Про внесення змiн в додаток ЛЬ 1 до рiшен,нtя 2l сесii Перечинськоi MicbKoi

РадИ б скликання ЛЬ360 вiд 20.0s.2015 (зi змiнами).
19, Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноI дiлянкив оренду.
20, l1po надання дозволу на проведення експертноi грошовоi оцiнки земельноi

дlлянки.
21, Про затвердження звiту по виконанню бюджету Перечиноъкоi Micbkoi
_ територiалъноi громади за2О22 piK.
22,ПрО внесеннЯ змiн до рiшення MicbKoi ради вiд15. 12.2О22року J\.9 626 <Пробюджет Перечинськоi MicbKoi 

"ериrорiйьноi громади на 2023 piK.
23. Рiзне.

2, Головам постiйних депутатських комiсiй органiзувати робоry з
розгляду питань, що виносяться на порядок деннийо "rr"йr" ik танадати висновки.

3, Робоry 1 пленарного засiданrrя 26_ ceciT ПеречинськоТ MicbKoi РадирозпочаТи 09 люТого 2023 рокУ о 10:00 год. в залi засiдань Перечинськоi. MicbKoi ради.о 4, ,Щане розпоряДження оприлюДнити на сайтi ПеречинськоТ MicbKoi ради

мiський голова t 
fur'

rBaH ПогоРIЛяк


