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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № 30/____


“____” листопада 2012 р.							
м. Кремінна

Про розгляд технічної документації із землеустрою щодо     інвентаризації   та   встановлення меж земель природно-заповідного фонду  та  іншого природоохоронного призначення - гідрологічного      заказника    місцевого    значення                     «Кремінські каптажі» 
      
На виконання рішення 6 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від 25.02.2011 №6/20, розглянувши лист від 08.10.2012 р. вих. №8512 начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Луганській області Арапова О.А. про розгляд та затвердження технічної документації із землеустрою щодо відносної інвентаризації та встановлення меж земель природо-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – гідрологічного заказника місцевого значення «Кремінські каптажі», розташованого в межах населеного пункту м. Кремінна Луганської області, розробленої ТОВ Землевпорядна фірма «Лан» на підставі договору від 20.08.2005 р. № б/н та висновок постійної комісії міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології, керуючись Законом України від 16.06.1992 р. №2456-XII «Про природо-заповідний фонд України», п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Кремінська міська рада


В И Р І Ш И Л А :

1. Не затверджувати надану технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації та встановлення меж земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – гідрологічного заказника місцевого значення «Кремінські каптажі» на території Кремінського району Луганської області, розташованого в межах населеного пункту  м. Кремінна Луганської області у зв’язку з виявленими недоліками у розробленій документації (висновок постійної комісії додається). та невиконанням рішення 6 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від 25.02.2011 №6/20. 

2. Повернути Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Луганській області на доопрацювання технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації та встановлення меж земель природо-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – гідрологічного заказника місцевого значення «Кремінські каптажі» на території Кремінського району Луганської області, розташованого в межах населеного пункту  м. Кремінна Луганської області з проведенням повторної державної експертизи землевпорядної документації.
3. Рекомендувати виконавцю землевпорядної документації при проведенні землевпорядних робіт чітко дотримуватися чинного земельного законодавства та законодавства України про природо-заповідний фонд.
4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.


Міський голова                                                 В. І. Гриценко







 













                                               

