
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
позачергова двадцять дев’ята сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

19 липня 2017 року                        м. Деражня                               № 2 
 
   Про внесення змін до рішення міської ради  
від 23 грудня 2016 р. № 4 «Про програму соціально- 
економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік»  
 
   На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни:  
- в п. 6 Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Деражні на 2017 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2016 р. 
№ 4 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік», а 
саме цифри «350» замінити цифрами «565»; 
- в п. 7 Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Деражні на 2017 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2016 р. 
№ 4 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік», а 
саме цифри «50» замінити цифрами «75»; 
- в п. 8 Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Деражні на 2017 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2016 р. 
№ 4 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік», а 
саме цифри «80» замінити цифрами «85»; 
- в п. 10 Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2017 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 23 
грудня 2016 р. № 4 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 
на 2017 рік», а саме цифри «15» замінити цифрами «20»; 
- в п. 20 Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2017 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 23 
грудня 2016 р. № 4 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 
на 2017 рік», а саме цифри «10» замінити цифрами «20». 
2. Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Деражні на 2017 рік затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2016 р. 
№ 4 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік» 
доповнити п. 21 такого змісту: 
 
 



№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Обсяги та джерела 
фінансування 

Виконавці Очікувальн
ий 
результат Держав

ний 
бюджет 
(тис. 
грн.) 

Місцев
ий 
бюджет 
(тис. 
грн.) 

Інші 
(тис. 
грн.) 

21 Придбання будівлі 
автостанції 

2017  300 200 міськвиконком Забезпечен
ня 
населення 
будівлею 
автостанції  

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та 
постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (голова комісії Яглінський В.С.) 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 Міський голова                                                                                А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 


