
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять п’ята сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
квітня 2017 року                            м. Деражня                                       №  
 
   Про зняття з контролю 
рішень міської ради 

 

 
   Керуючись ч.1 ст.47, ч. 1 ст. 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій 
міської ради міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Зняти з контролю рішення міської ради за переліком згідно з додатком. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Сидорук В. А.. 
 
 
 
 
 

 

Міський голова                                                        А. М. Ковпак 

 

 

 

 

 

 

                             



                           Додаток  

до рішення міської ради 

                                             від   .04.2017 р. №            

 

Перелік рішень міської ради, які знімаються з контролю 

 
№ 
п/п 

Дата 
прийняття  

Номер 
рішення Назва рішення 

1 2 3 4 
 1. 22 грудня 

2015 року 
№1 Про затвердження звіту про виконання бюджету  

м. Деражні за 9 місяців 2015 р. 

2. 	 №2	 Про внесення змін до бюджету м. Деражні на 2015 
рік	

3. 	 №3	 Про бюджет міста Деражні на 2016 рік 

4. 	 №4	 Звіт про виконання Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку міста за 2015 
рік. 

5. 	 №5	 Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2016 рік 

6. 	 №6	 Про внесення змін до Заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК №1» 

7. 	 №7	 Про затвердження Заходів з утримання та ремонту 
об’єктів благоустрою міста, які перебувають на 
балансі комунального підприємства Деражнянська 
ЖЕК №1» на 2016 рік. 

8. 	 №11	 Про поновлення строку дії договору оренди 
земельної ділянки 

9. 	 №12	 Про надання згоди на передачу дошкільних 
навчальних закладів міста та  міських закладів 
культури з комунальної власності територіальної 
громади м. Деражні в спільну комунальну власність 
територіальних  громад   Деражнянського району. 



10. 	 №13	 Про припинення  випуску газети Деражнянської 
міської ради «Життя міста» 

11. 	 №15	 Про план роботи міської ради  на 2016р 

12. 	 №17	 Про припинення, шляхом ліквідації, роботи 
Деражнянського міського центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» 

13. 28 січня 
2016 року 

№1	 Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік 

14. 	 №2	 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на 2016 рік» 

15. 	 №3	 Про звіт комунальних підприємств щодо результатів 
фінансово-господарської діяльності.  Розгляд 
пропозицій щодо оптимізації господарської 
діяльності. План роботи на 2016 рік 

16. 	 №7	 Про закріплення об’єкта комунальної власності 
територіальної громади м. Деражні, трикімнатної 
квартири №6 по вул. Заводській 1Г, за комунальним  
підприємством «Деражнянський ЖЕК №1» на праві 
господарського відання 

17. 	 №8	 Про преміювання міського голови, заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради. 

18. 	 №10	 По надання згоди на співфінансування об’єкта 
«Капітальний ремонт артсвердловини в м. Деражня 
мікрорайон Трояни Хмельницької області». 

19. 24 лютого 
2016 р.	

№1 Про зміни до міського бюджету на 2016 рік. 

20. 29 лютого 
2016 р. 

№1 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на 2016 рік»  

21. 	 №2	 Про звіт міського голови  за 100 днів роботи 

22. 	 №3	 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 



грудня 2015 р № 7 «Про затвердження заходів з 
утримання  та ремонту об’єктів благоустрою міста, 
які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 
рік». 

23. 	 №4	 Про надання згоди на передачу у спільну 
комунальну власність територіальних громад  
Деражнянського району нежитлової будівлі 
стрілкового тиру по вул. Миру, 64/1 в м.Деражня 

24. 	 №6	 Про затвердження ліквідаційних балансів 
Деражнянського міського центру фізичного 
здоров’я «Спорт для всіх» та редакції газети 
Деражнянської міської ради «Життя міста». 

25. 	 №7	 Про звільнення від сплати податку на житлове 
нерухоме майно у 2016 році в м. Деражня 
Хмельницької області учасників антитерористичної 
операції на сході України, членів сімей загиблих 
бійців АТО, сімей Героїв  «Небесної сотні». 

26. 14 березня 
2016 року 

№1	 Про зміни до міського бюджету на 2016 рік. 

27. 24 березня 
2016 року 

№1	 Про зміни до міського бюджету 2016 року. 

28.  №5 Про розгляд пропозиції ТОВ «Тайстра - К» щодо 
внесення змін до договорів оренди земельних 
ділянок.      

29.  №7  Різне.. Про звернення до начальника Служби 
автомобільних доріг Хмельницької області.  

30. 22 квітня 
2016 року 

№3	 Про зміни до міського бюджету 2016 року 

31. 	 №4	 Про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Миру, 95/1 в м. Деражні 

32. 	 №7	 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 
грудня 2015 р.№ 5 «Про Програму соціально-
економічного та культурного розвитку міста 
Деражні на 2016 рік» 



33. 	 №8	 Про внесення змін до Заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благоустрою          міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік, 
затверджених рішенням міської ради № 7 від 
22.12.2015 року. 

34. 25 травня 
2016 року 

№1 Про виконання міського бюджету м. Деражня за I 
квартал 2016 року 

35.  №2 Про зміни до міського бюджету 2016 року 

36.  №7 Про внесення змін до Заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік, 
затверджених рішенням міської ради № 7  від 
22.12.2015 р.. 

37.  №8	 Про внесення змін до п.2 «Заходів щодо реалізації 
програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2016 рік затверджених 
рішенням міської ради від 22 грудня 2015 р.№ 5 
«Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік». 

38. 06 липня 
2016 року 

№1 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на  2016 рік». 

39.  №2 Про виконання Програми соціально – економічного 
та культурного розвитку м. Деражня за  I - півріччя 
2016 року. 

40.                                                  
№11 

Про припинення права користування земельною 
ділянкою.  

41. 	        №12 Про надання в користування на підставі договору 
суперфіцій земельної ділянки. 

42. 22 липня 

2016 року	

№1 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на  2016 рік». 

43. 03 серпня 

2016 року 

№1 Про внесення змін до «Заходів щодо реалізації 
програми соціально – економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на  2016 рік», затверджених 



рішенням міської ради від 22 грудня 2015 року № 5  

« Про програму соціально – економічного та 
культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік» із 
наступними змінами. 

44. 	 №2 Про зміни до міського бюджету  на  2016 рiк. 

45. 16 серпня 

2016 року 

№1	 Про звіт про виконання міського бюджету за  ІІ - й 
квартал 2016 року. 

46. 	 №2	 Про зміни до міського бюджету 2016 року. 

 

47. 	 №3 Про внесення змін до «Заходів щодо реалізації 
програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2016 рік», затверджених 
рішенням міської ради від 22 грудня 2015 р.№ 5 
«Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік» із 
наступними змінами та доповненнями. 

48. 	 №4 Про внесення змін до Заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік, 
затверджених рішенням міської ради № 7   від 
22.12.2015 р. із наступними змінами та 
доповненнями. 

49. 	 №11 Про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

50. 	 №12 Про припинення договорів оренди земельних 
ділянок шляхом їх розірвання. 

51. 	 №14 Про продаж земельної ділянки по вул. Миру 41/1. 

52. 	 №15 Про продаж земельної ділянки по вул. Миру 95/1. 

53. 	 №18/1 Про надання матеріальної допомоги на вирішення 
соціально – побутових питань.. 

54. 	 №18/2 Про звернення депутатських фракцій політичних 
партій «Об’єднання САМОПОМІЧ» та ВО 



«Батьківщина» щодо тарифної кризи. 

55. 22 вересня 

2016 року	

№1	 Про зміни до міського бюджету 2016 року 

56. 	 №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»  

57. 	 №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. 

58. 05 жовтня 
2016 року 

№1 Про зміни до міського бюджету 2016 року 

59. 04.11.2016 
року 

№1 

 

Про виконання бюджету м. Деражні за 9 місяців 
2016 року 

60.  №2 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на  2016 рік». 

61. 	 №6 Про продаж земельної ділянки. 

62. 	 №7 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 
грудня 2015 р. № 5 «Про програму соціально - 
економічного та культурного розвитку міста на 2016 
рік 

63. 	 №8 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 
грудня 2015 р. № 7 «Про затвердження Заходів з 
утримання та ремонту об’єктів благоустрою  

міста, які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 
рік» 

64. 	 №11 Про інформацію щодо стану забезпечення 
законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку та результати діяльності 
органів внутрішніх справ на території м. Деражні у 



2016 році 

65. 	 №12 Про надання допомоги на оздоровлення 

66. 15.11. 

2016 року 

№1 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на  2016 рік». 

67. 	 №2 Про преміювання до Дня місцевого самоврядування. 

68. 06 грудня 

2016 року	

№1 Про внесення змін до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на  2016 рік»  

69. 	 №7 Про безоплатну приватизацію земельної ділянки 

70. 	 №9 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 
грудня 2015 р. № 5 «Про програму соціально - 
економічного та культурного розвитку міста на 2016 
рік» 

71. 	 №10 Про внесення змін до рішення міської ради від 22 
грудня 2015 р. № 7 «Про затвердження Заходів з 
утримання та ремонту об’єктів благоустрою  

міста, які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 
рік» 

72. 13.12. 

2016 року	

№2 Про надання в користування на підставі договору 
суперфіцій земельної ділянки          

73. 23 грудня 
2016 року 

№1 

 

Про звіт міського голови про діяльність за звітний 
період 2016 року 

74. 	 №2 Про зміни до міського бюджету 2016 року 

75. 	 №10	 Про розгляд пропозиції ТОВ «НЬЮ АГРО 
ЛОГІСТІК» щодо внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         В. Сидорук 


