
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять шоста сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
22 грудня 2017 року                        м. Деражня                                       № 18 
 
 
   Про затвердження плану роботи 
міської ради на 2018 рік 
 
   Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада 
 
ВИРІШИЛА : 
  

1. Затвердити план роботи міської ради на 2018 рік (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В. А. та голів постійних депутатських комісій  ради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН РОБОТИ 

Деражнянської міської ради на 2018 рік 

сесійні засідання міської ради 

І квартал 2018 року 

1. Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради 
та про здійснення державної регуляторної політики Деражнянською міською 
радою у 2017 році. 

2. Затвердження звіту про виконання міського бюджету на 2017 рік. 

3. Затвердження звіту щодо виконання Програми соціально-економічного 
розвитку міста на 2017 рік. 

4. Звіт про виконання «Заходів з  утримання   та  ремонту  об’єктів благоустрою  
міста, що перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1» на 2017 рік. 

5. Звіт про роботу з заявами та зверненнями громадян. 

6. Про внесення змін і доповнень до міського бюджету на 2018 рік. 

7. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

8. Про хід виконання програм: «Профілактики злочинності на території  
Деражнянської міської ради Деражнянського району    Хмельницької області 

на 2016 -2020 роки», «Питна вода Деражні на 2014-2020 роки». 
9. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів, звернень, депутатів. 

 

ІІ квартал 2018 року 

1. Затвердження звіту про хід і результати виконання бюджету міської ради за І 
квартал 2018 року. 

2.	Про внесення змін і доповнень до міського бюджету на 2018 рік. 

3. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

4. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів, звернень депутатів. 

5. Про хід виконання програм: «Захисту  території м. Деражня Хмельницької 
області від шкідливої дії вод на період  2015 – 2020 років», «Оновлення 
рухомого складу основних фондів комунальних підприємств м. Деражня. 

ІІІ квартал 2018 року 



1. Затвердження звіту про хід і результати виконання бюджету  за І півріччя 
2018 року. 

2. Заслуховування звіту про хід і результати виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку за перше півріччя 2018 року. 

3. Про внесення змін і доповнень до міського бюджету на 2018 рік. 

4. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

5. Про хід виконання програм: «Забезпечення пожежної безпеки на території   
м. Деражні на 2016-2020 роки», «Чисте місто».                                                                                     
6. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів, звернень депутатів. 

 

ІV  квартал 2018 року 

1. Затвердження звіту про хід і результати виконання бюджету за ІІІ квартал 
2018 року. 

2. Про внесення змін і доповнень до міського бюджету на 2018 рік. 

3. Про місцевий бюджет на 2019 рік. 
4. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Деражня 
на 2019 рік.  
5. Заслуховування річного звіту голів постійних комісій міської ради (грудень).  
6. Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ на території 
Деражнянської міської ради у 2018 році. 

7. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

8. Повідомлення депутатів про виконання доручень ради за третій рік 
повноважень, розгляд запитів, звернень депутатів. 

  

 

 

Секретар міської ради                                                                      В. А. Сидорук 

  

 
	


