
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   

  

22.01.2021р. с. Судилків №            10-р 
 

Про скликання третьої сесії сільської ради 

VIІІ скликання (позачергової)  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Регламенту роботи Судилківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії №22 від 

09 грудня 2020 року: 

1. Скликати третю (позачергову) сесію сільської ради 27 січня 2021р. о 14.30 год. в 

приміщенні Судилківського будинку культури. 

2. Запропонувати депутатам сільської ради розглянути таке питання: 

Про внесення змін до бюджету Судилківської сільської  територіальної громади на 

2021 р. 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 04 січня 2017 року №43 «Про 

створення Тендерного комітету Судилківської сільської ради та затвердження 

відповідного Положення . 

Про затвердження передавальних актів. 

Про затвердження нормативних документів  з питань оренди майна Судилківської 

сільської ради (крім землі) та включення майна до переліку першого типу. 

Про затвердження Порядку відшкодування витрат за перевезення пільгових 

категорій населення Судилківської сільської ради на приміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на 2021 рік. 

Про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів ДП 

«Шепетівський лісгосп». 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із  ст.ст. 118, 121 Земельного    кодексу України 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із  ст.ст. 118, 121 Земельного    кодексу України. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення з     метою подальшої передачі в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної частки(пай). 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (в натурі) на місцевості. 

Про затвердження проекту землеустрою та  передачу в оренду земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

надання земельних ділянок у власність громадянам. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних 

ділянок у власність громадянам. 



Про внесення змін  до рішення сесії  згідно із ст.118, 121 Земельного кодексу 

України. 

Про надання одноразової грошової допомоги. 

Інші питання. 

3.  У зв’язку із заходами спрямованими на запобігання поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 на пленарне засідання третьої сесії восьмого скликання Судилківської сільської 

ради запрошуються депутатський корпус сільської ради та доповідачі з питань порядку 

денного. 

4.  Секретарю сільської ради Товстюк А.П. забезпечити оприлюднення даного 

розпорядження на офіційному сайті Судилківської сільської ради та повідомити депутатів. 
 

 

 

Сільський голова:                                                                   Тетяна КОТИК 
 


