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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 24/14

 « 25»  квітня 2012 р.
м. Кремінна

Про надання дозволу на проведення робіт по оформленню правовстановлюючих документів на земельні ділянки Відділу освіти Кремінської райдержадміністрації


Розглянувши клопотання Відділу освіти Кремінської райдержадміністрації Луганської області про надання згоди міською радою на проведення робіт по оформленню документів, що підтверджують право постійного користування земельними ділянками, на яких розташовано нерухоме майно територіальної громади сіл, селищ, міста Кремінського району (балансоутримувач – Відділ освіти Кремінської райдержадміністрації), враховуючи рішення 22 сесії 5 скликання Кремінської районної ради від 06.03.2008 року № 22/11,  керуючись ст.. 22 Закону України «Про землеустрій», ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада 
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Відділу освіти Кремінської райдержадміністрації, розташованого за адресою: м. Кремінна, вул. Совєтська, 2, підготувати технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками, які розташовані за адресою: 
- по вул. І. Франка, 1, м. Кремінна - Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;
- по вул. Тітова, 18, м. Кремінна - Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;
- по вул. Донецькій, 98, м. Кремінна - Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3;
- по пров. Радищева, 2, м. Кремінна - Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4;
- по вул. Урицького, 18, м. Кремінна – Кремінська школа – гімназія;
- по вул. Шевченка, 1, м. Кремінна – Будинок дитячої творчості;
- по вул. Шевченка, 1, м. Кремінна – Методичний кабінет;
- по вул. Кооперативна, 2, сел. Житлівка – Житлівська ЗОШ І-ІІ ст..
Документації виконані за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 
2.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 
 
     Секретар міської ради 						Л.В. КОЛЕСНІЧЕНКО

Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 1 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




