УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09 жовтня 2019 року

м. Деражня

№ 32 – 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 першу сесію міської ради 18.10.2019 р. на 14 годину в залі
засідань адмінбудинку міської ради.
2. Запропонувати депутатам розглянути питання:
1). Про звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року.
2). Про зміни до міського бюджету на 2019 рік.
3). Про затвердження Типового договору оренди нерухомого, окремого індивідуально
визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м.
Деражня.
4). Про внесення змін до Програми щодо організації сервісного обслуговування платників
податків на території міста Деражня на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 19 червня 2018 року № 4.
5). Про внесення змін до Додатку до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 10 «Про
затвердження плану роботи міської ради на 2019 рік».
6). Про внесення змін до рішення міської ради від 25 травня 2016 р. № 11 «Про затвердження
Програми профілактики злочинності на території м.Деражня на 2016-2020 роки».
7). Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок.
8). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами.
9). Про безоплатну приватизацію земельної ділянки.
10). Про надання в оренду земельної ділянки.
11). Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для розміщення кладовища.

12). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
13). Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки.
14). Про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).
15). Про поділ земельної ділянки комунальної власності площею 2,4701 га по вул. Миру, 223 в
м. Деражня.
16). Про проведення нормативної грошової оцінки земель в межах м. Деражня.
17). Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту
м. Деражня Хмельницької області.
18). 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.

