МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2020 року

№ 3285

Про доручення
Керуючись статтями 124, 128, 137 Земельного кодексу України, статтями
26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 16,
31, 32, частинами 1, 2, 6 статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 № 3099 «Про
припинення Новенської селищної ради шляхом приєднання до Міської ради
міста Кропивницького» та у зв’язку з тим, що Міська рада міста
Кропивницького є правонаступником всього майна, прав та обов’язків
Новенської селищної ради міста Кропивницького та її повноваження
поширюються на територію смт Нове, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Мосіна Олександра Володимировича на
представництво інтересів Новенської селищної ради міста Кропивницького у
будь-яких установах, органах, організаціях та підприємствах незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності та перед фізичними особами
з правом:
укладання договорів оренди землі, укладання додаткових угод до
договорів оренди землі (в тому числі про поновлення), тристоронніх угод про
заміну сторони в договорі; додаткових угод про внесення змін до договорів
оренди землі з правом їх підпису, підписання листів-повідомлень про
заперечення про поновлення договорів оренди землі, пропозицій про внесення
змін до договорів оренди землі та про їх розірвання;
укладання договорів земельного сервітуту;
укладання договорів на оплату авансового внеску за викуп земельної
ділянки,
договорів
купівлі-продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, внесення змін до них з правом підпису;
укладання договорів про проведення земельних торгів та внесення змін до
них, підписання протоколів про проведення земельних торгів та інших
документів, пов’язаних з реалізацією повноважень організатора земельних
торгів, з правом їх підпису.
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2. Уповноважити начальника управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького на
укладання договорів з розроблення проєктно-технічної документації із
землеустрою та договорів на проведення експертних грошових оцінок
земельних ділянок.

Міський голова

Оксана Каратєєва 35 83 55

Андрій РАЙКОВИЧ

