
 

Січень 
1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік 

2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 

рік». 

3. Про звіт комунальних підприємств щодо результатів фінансово-

господарської діяльності, розгляд пропозицій щодо оптимізації їх 

господарської діяльності з метою збільшення надходжень до бюджету. 

Плани роботи на 2016 рік 

4. Звіт про виконання міських програм за 2015 рік. 

5. Про затвердження міських програм на 2016 рік. 

6. Земельні питання. 

7. Різне. 

 

Лютий 
1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 

рік.» 

2. Про звіт міського голови та заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради за 100 днів роботи. 

3. Земельні питання. 

4. Різне. 

 

Березень 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на  2016 рік». 

2. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в 

зимовий період 2015-2016рр. 

3. Про виконання виконавчим комітетом  повноважень щодо управління 

комунальною власністю. 

4. Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ 

на території Деражнянської міської ради у 2016 році. 

5. Земельні питання. 

6. Різне 

 

Квітень 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на  2016 рік». 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету за I квартал 2016 року. 

3. Про стан розгляду міською радою регуляторних актів. 

4. Земельні питання. 

5. Різне. 

 

Травень 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на  2016рік». 



 

2. Про заходи щодо підготовки до роботи житлово-комунального 

господарства міста в осінньо-зимовий період 2016-2017рр. 

3. Про хід виконання Програми захисту території м. Деражні Хмельницької 

4. Земельні питання. 

5. Різне. 

 

Червень 

1. Про звіт міського голови про діяльність за звітний період 2016 року. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на  2016рік». 

3. Про хід виконання Програми оновлення рухомого складу основних 

фондів комунальних підприємств м. Деражні. 

4. Земельні питання. 

5. Різне. 

 

Липень 

1. Про звіт щодо виконання місцевого бюджету за І півріччя 2016 року. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на  2016рік» 

3. Звіт виконавчих органів міської ради «Про виконання Програми 

соціально – економічного та культурного розвитку м. Деражня за I-

півріччя 2016 року. 

4. Про звіт постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин 

та охорони  навколишнього природного середовища. 

5. Земельні питання 

6. Різне 

 

Серпень 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на  2016рік». 

2. Про виконання виконавчим комітетом  повноважень у сфері регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

3. Про стан розгляду міською радою регуляторних актів. 

4. Про звіт постійної комісії з питань освіти, культури ,молоді, фізкультури і 

спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, прав людини 

законності, депутатської діяльності і етики. 

5. Земельні питання. 

6. Різне. 

 

Вересень 
1. Про внесення змін і доповнень до міського бюджету на  2016 рік. 

2. Про хід виконання програми «Чисте місто». 

3. Звіт про роботу з заявами ш зверненнями громадян. 

4. Про звіт постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально – економічного розвитку  

5. Земельні питання. 



 

6. Різне. 

 

Жовтень 

1. Про хід виконання Правил благоустрою. 

2. Звіт комунальних підприємств і виконавчих органів міської ради про 

підготовку до роботи житлово-комунального господарства міста в 

осінньо-зимовий період 2016-2017рр. 

3. Про хід виконання Програми захисту території м. Деражні Хмельницької 

області від шкідливої  дії вод на період 2015 – 2020. 

4. Про звіт постійної комісій з питань житлово – комунального 

господарства та комунальної власності. 

5. Земельні питання. 

6. Різне. 

 

Листопад 

1. Про звіт щодо виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2016р. 

2. Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ 

на території Деражнянської міської ради у 2016 році. 

3. Про стан розгляду міською радою регуляторних актів. 

4. Про звіт постійної комісій з питань промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

5. Земельні питання. 

6. Різне. 

 

Грудень 

1. Про звіт міського голови про діяльність за звітний період 2016 року. 

2. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Деражні на 2017 рік. 

3. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Деражнянської міської ради на 

2017 рік. 

4. Про місцевий бюджет на 2017 рік. 

5. Про план роботи міської ради та міськвиконкому на 2017 рік. 

6. Земельні питання. 

7. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 


