
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

                                                     22.09.2016 р. 

     1.  Про зміни до міського бюджету 2016 року. 

Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 
«Про програму соціально - економічного та культурного розвитку міста 
на 2016 рік»  

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 

3. Про внесення змін до рішенням міської ради від 22.12.2015 року №7 

«Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік. 

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 

4. Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади м. Деражня квартири №10 по вул. Соломчука, 14  в м. Деражня. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.. 

5. Про надання згоди КП «Деражнянська ЖЕК №1» на списання пам’ятника 
Леніну. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.. 

6. Про надання згоди КП «Деражнянська ЖЕК №1» на списання автобуса 
ПАЗ 672. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.. 

7. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 



8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 

9. Про надання в оренду земельних ділянок 

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 

10. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 

11. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.. 

12. Про  звернення до Хмельницького обласного управління водних ресурсів 
щодо проведення капітального ремонту гідроспоруди. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.. 

    13. Різне. 


