
Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

від 19 березня 2021 року 

14:00 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 
      Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 

2. Про погодження надання спеціального дозволу на користування 

надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення (піску). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

3. Про погодження надання спеціального дозволу на користування 

надрами з метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого 

значення (піску). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

4. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 
 Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради  

5. Про затвердження Місцевої програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                 

на 2021 – 2025 роки. 
Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради. 

6. Про затвердження Програми профілактики правопорушень та 

злочинів в Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.  
Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради. 

7. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Верховної 

Ради України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через 

всеукраїнський референдум». 
Інформує: Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради, голова              

фракції «Слуга народу». 

8. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

передачу земельних ділянок у власність. 
  Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

передачу земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 
. 



11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в постійне користування. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 
       Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, підготовку лотів для земельних торгів. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

15. Про внесення змін до рішення сесії Руднянської сільської ради         

від 25.12.2015 року №2/37 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки гр. Кравчук Тетяні Пилипівні для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд». 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

16. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку 

(пай). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

17. Про надання дозволів на створення штучної (акумулюючої) водойми. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 
18. Різне. 

 
 

 

 

 

  


