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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ №33/5

“05” лютого 2013 р.							
м.Кремінна

Про розгляд подання прокуратури 

На виконання подання про усунення вимог порушень земельного законодавства України від 03.01.2013 №113-15 вих.13 та  листа від 18.01.2013 №113-245 вих.13¸  керуючись ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Кремінська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
	Вказати виконавчому комітету Кремінської міської ради на недопустимість у подальшій роботі прийняття рішень в розріз з чинним законодавством України. 

Доповнити рішення, які вказані у поданні:
	 п.2 рішення 28 сесії 6 скликання Кремінської міської ради №28/10 від 05.09.2012, словами «із земель сільськогосподарського призначення»;
	п.2 рішення 28 сесії 6 скликання Кремінської міської ради №28/22 від 05.09.2012, словами «до земель житлової та громадської забудови»;

-  п.1 рішення 29 сесії 6 скликання Кремінської міської ради №29/13 від 17.10.2012, словами «до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення»;
-  п.1 рішення 29 сесії 6 скликання Кремінської міської ради №29/14 від 17.10.2012, словами «до земель житлової та громадської забудови»;
-  п.2 рішення 29 сесії 6 скликання Кремінської міської ради №29/27 від 17.10.2012, словами «до земель житлової та громадської забудови»;
- п.2 рішення 29 сесії 6 скликання Кремінської міської ради №29/28 від 17.10.2012, словами «до земель житлової та громадської забудови».
	Копію рішення направити до прокуратури Кремінського району для використання у роботі.

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 





Міський голова 			                         		В.І.Гриценко












































Н А Д А Т И:

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


Кремінському районі
- 1 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




