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ПРОЕКТ
УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
КРЕМІНСЬКОГО  РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ  ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 	29/

«   »  жовтня  2012 р.
м. Кремінна

Про внесення зміни та доповнень до рішення 25 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від 10.05.2012 року № 25/1

Розглянувши Подання Прокуратури Кремінського району про усунення порушень земельного законодавства України від 16.08.2012 року № 113-2870 вих-12, враховуючи висновок Луганського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України та Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємства, а також пропозиції постійних депутатських комісій міської ради, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
	Змінити назву додатку 1 і викласти у такій редакції «Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності шляхом викупу»
	В преамбулу рішення 25 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від 10.05.2012 року № 25/1,  після слів «керуючись Конституцією України» додати «Цивільним кодексом України» далі за текстом.
	Абзац 1 пункту 1.6 Порядку продажу земельних ділянок державної та комунальної власності шляхом викупу викласти у такій редакції:

	«1.6. Ціна продажу земельних ділянок на території Кремінської міської ради є договірною відповідно до п. 1 ст. 632 Цивільного кодексу України та визначається постійними депутатськими комісіями на підставі експертної грошової оцінки згідно ст. 128 Земельного кодексу України але не  повинна бути  нижчою нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

4. Абзац 2 пункту 1.6. виключити.
5. Пункт 3.9 Порядку продажу земельних ділянок державної та комунальної власності шляхом викупу викласти у такій редакції:
- «Постійні комісії Кремінської міської ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології та з питань планування бюджету та фінансів, складають Акт визначення ціни продажу земельної ділянки (додаток 2) і направляють з відповідними рекомендаціями на розгляд і затвердження сесії Кремінської міської ради»
6.  Інші пункти залишити без змін.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології та з питань планування бюджету та фінансів.




Міський голова                                                               В.І. Гриценко




























Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 2 прим.
3
Рубіжанській ОДПІ
-    прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
- 1 прим.
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
-   прим. 
























П О Г О Д Ж Е Н О:


Секретар міської ради


Л.В.Колесніченко


Юрисконсульт


С.В.Кубай



Голова постійної депутатської комісії



Л.В.Стародубцева


