
 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від «05»  жовтня  2018 року     № 171/07-09/11-18 

 

м.Переяслав-Хмельницький 

 

 

Про скликання позачергової шістдесятої сесії міської ради 

сьомого скликання та про зупинення дії рішення Переяслав-

Хмельницької міської ради від 02 жовтня 2018 року «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та передачу її у приватну 

власність Цивінській Людмилі Григорівні» 

 

Враховуючи факти, виявлені тимчасовою контрольною комісією, 

створеною рішенням міської ради від 18.12.2014 № 59-67-VI, відповідно до 

частини 4 статті 46, пункту 8 частини 4 статті 42, частини 4 статті 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 5 статті 41 

Регламенту Переяслав-Хмельницької міської ради VII скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 01.12.2015 №03-02-VІІ: 

1. Зупинити дію рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VII 

скликання від 02 жовтня 2018 року «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу її у приватну власність Цивінській 

Людмилі Григорівні». 

2. Винести на повторний розгляд сесії Переяслав-Хмельницької міської 

ради рішення від 02 жовтня 2018 року «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу її у приватну власність Цивінській 

Людмилі Григорівні». 



3. Скликати позачергову шістдесяту сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради сьомого скликання 11 жовтня 2018 року о 14:00 годині в залі 

засідань міської ради. 

          4. На розгляд сесії міської ради винести питання: 

4.1. Про розгляд рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та передачу її у приватну власність Цивінській 

Людмилі Григорівні».         

          5. Організаційному відділу та відділу інформації ті комп’ютерного 

забезпечення виконкому міської ради оприлюднити  порядок денний сесії, 

дане розпорядження та зупинене рішення міської ради на офіційному сайті 

Переяслав-Хмельницької міської ради та місцевих засобах масової 

інформації  відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

  Міський голова                                   Т.В.Костін 

 

                       
 

 

Медеведенко Н.І.           Гладченко М.Є. 


