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Перечинського мiського голови
Закарпатськоi областi

Вiд 09 лютого 2023 року ЛЪ 32109-05
м.Перечин

Про проведення 2 пленарного
засiдання 26 cecii Перечинськоi
MicbKo[ ради VIII скликання

Вiдповiдно до п.8 ч.4 ст.42 Закону Украiни <<Про мiсцеве
самоврядування в УкраiнЬ>, керуючись ч.4 ст.46 даного закону:

Провести 2 пленарне засiдання 2б cecii Перечинськоi MicbKoi ради
скликання 23 лютого 2023 року .

Винести на розгляд 2 пленарного засiдання 2б cecii наступнi питання
порядку денного:

1. Про затвердження перелiку категорiй дiтей, що забезпечуються
безоплатним харчуванням у закладах дошкiльноi освiти, та
встановлення показникiв BapTocTi харчування дiтей у закладах
дошкiльноi освiти Перечинськоi ТГ у 202З роцi.
Про закрiплення територii обслуговування за закладами освiти
Перечинськоi територiалъноi громади.
Про закрiплення територii за ку <<Iнклюзивно-ресурснийJ. j,Ipo закрlплення територ11 за ку (Iнклюзивно_ресурсний центр)
Перечинськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi.

4. Про внесення змiн до персон€tльного складу конкурсноI KoMicii
Перечинськоi MicbKoi ради з вiдбору суб'ектiв оцiночноi дiяльностi.
Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо
iнвентаризацii земепьних дiлянок м. Перечин вул. Промислова.
Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки приватноi власностi цiльове призначення якоi змiнюеться.
7. Про надання дозволу на розроблення технiчноi документацii iз

землеустрою щодо подiлу та об'еднання земельних дiлянок
кадастровий номер м. Перечин, вул. Промисловао 5.

8. Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi ("а
мiсцевостi) та передачу земельних дiлянок у власнiсть.
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9. Про проведення iнвентаризацii земельних дiлянок, що у вiдомствi
вiддiлу освiти, культури, ciM'i, молодi та спорту.

10.Про продовження TepMiHy дii договору оренди земепьноi дiлянки
ТоВ кСАМВЕР>.

11.Про припинення права оренди земелъноi дiлянки, розiрвання
договору оренди землi ДП кДЛt.Д.Ф.СЕРВIС ЛТД) ТОВ
(ДIФФЕДЖI).

12.Про надання в оренду земельноi дiлянки несiльськогосподарського
призначоння ТОВ кФРЕНЩЛI ВIНД ТЕХНОЛОДЖI),

1 3 . Про затвердження детапьного плану територii.
14.Про припинення права постiйного користування земельною дiлянкою

КНП <<Перечинсъка лiкарня> ПеречинськоТ Mlcbкol ради
ЗакарпатськоТ областi.

15.Про надання дозволу на розробку летальних планiв територiй в с.

CiMep та в м. Перечин.
16.Про затвердження детального плану територiТ земельноТ дiлянки та

звiту про статегiчно екологiчну оцiнку в м. Перечин по вул. Б.

Хмелъницького.
17.Про вилучення з оперативного управлiнr:я КНП Пере,lинський

ПМСД) Перечинськоi мiськоi ради нерухомого майна.
18.Рiзне.

3. Головам постiйних депутатських комiсiй органiзувати роботу з

розгляду питань, що виносяться на порядок денний, вивчити ik та
надати висновки.

4. Робоry 2 пленарного засiдання 26 cecii Перечинськоi MicbKoT ради
розпочати 23 сiчня 2023 року о 10:00 год. в залi засiдань
ПеречинськоТ мiськоi рflди.

5. ,Щане розпорядження оприлюд[Iити на сайтi Перечинськоi MicbKoi
РВди,
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