
 

 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

    04 грудня 2020 року                                 м. Деражня                                      № 50 – 02 – 04  

  

   Про скликання позачергової сесії міської ради 

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

1. Скликати позачергову другу сесію міської ради восьмого скликання 14.12.2020 року на 

14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                  

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

1). Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за  дев’ять місяців 2020 року. 

2). Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 рiк. 

3). Про внесення змін до рішення Божиковецької сільської  ради від 16.12.2019 року 

№1 «Про місцевий бюджет Божиковецької сільської ради на  2020 рiк». 

4). Про внесення змін до рішення Мазниківської сільської ради від 20. 12. 2019 року 

№1 «Про сільський бюджет Мазниківської сільської ради на  2020 рiк». 

5). Про внесення змін до рішення Галузинецької сільської ради від 19.12.2019 року 

«Про місцевий бюджет Галузинецької сільської ради на  2020 рiк». 

6). Про внесення змін до рішення Зяньковецької сільської ради від 19.12.2019 року №1 

«Про сільський бюджет на  2020 рiк». 

7). Про внесення змін до рішення Явтухівської сільської ради від 19.12.2019 року №1 

«Про сільський бюджет на  2020 рiк».  

8). Про внесення змін до рішення Шиїнецької сільської  ради від 18.12.2019 року №2 

«Про місцевий бюджет на  2020 рiк». 

9). Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. 

Копачівка Хмельницького району Хмельницької області. 

10). Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 5 «Про 

затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку                                              

міста Деражня на 2020 рік». 

11). Про внесення змін до рішення міської ради від 16 серпня 2016 р. № 17 «Про 

затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня на 

2016-2020 роки». 

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

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 
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