
 

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

04 лютого 2020 року                         м. Деражня                          № 05 – 02 – 04 
   
   Про скликання сесії міської ради 

   На підставі п.8 ч.4 ст.42, ч.10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»: 

1. Скликати чергову шістдесят п’яту сесію міської ради 14.02.2020 р. на 14 годину в залі 
засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

 2. Запропонувати депутатам розглянути питання:                                                                                                                                                                                                    

1). Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік. 

2). Про зміни до міського бюджету на 2020 рік. 

3). Про звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Деражня на 2019 рік. 

4). Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 7 «Про затвердження 
Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Деражня на 2020 
рік».  

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

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

7). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

8). Про визнання таким, що втратив чинність п. 1.20 рішення міської ради від 06.12.2016 р. № 
4 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок». 

9). Про  продаж земельної ділянки площею 1,1716 га по вул.  І. Гейсуна, 1/1 в м. Деражня.   

10). Про продаж земельної ділянки площею 0,1432 га по вул.  Миру, 222 в м. Деражня.   



11). Про поділ земельної ділянки комунальної власності площею 14,1400 га по вул. 
Промислова, 13 в м. Деражня. 

12). Про поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,8071 га по вул. 
Промислова, 11 в м. Деражня 

13. Про погодження технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності площею 2,4701 га по вул. Миру, 223 в м. Деражня.  

14). Різне. 

3. Розпорядження довести до відома депутатів міської ради та населення міста.        

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А.. 

Міський голова                                                                                                    Ковпак А. М.


