
!  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятнадцята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 22 вересня 2016 р.                         м. Деражня                                                № 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» 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного та соціального розвитку України», пропозицій 
постійних комісій міської ради, міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни в п. 2 Заходів щодо реалізації програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік, 
затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 
рік», а саме:  
1.1. доповнити словами та цифрами «вул. Миру вартістю 262200 грн.», 
1.2. слова та цифри «вул. Шкільна вартістю 100000 грн.» замінити словами та 
цифрами «вул. Шкільна вартістю 293000 грн.». 
2. П. 7 «Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік затверджених рішенням сесії 
міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про програму соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік»» доповнити абзацом 
2 такого змісту «Дотація комунальним підприємствам м. Деражні 
Хмельницької області на витрати транспортних послуг в сумі 18400 грн.» 
3. Внести зміни в п.9 Заходів щодо реалізації програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік, 
затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік» 
цифри «25000» замінити цифрами «46200». 



4.  Внести зміни в п.11 Заходів щодо реалізації програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік 
затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік» 
цифри «5000» замінити цифрами «15000». 
5. Внести зміни в п.13 Заходів щодо реалізації програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік 
затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік» 
із змінами цифри «750000» замінити цифрами «940600» 
6. Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2016 рік затверджених рішенням сесії міської ради 
від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про програму соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2016 рік» доповнити п. 26 такого змісту: 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 
Яглінський В.С.) 

                                                                                                                              
               Міський голова                                            А. М. Ковпак 
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26 Співпраця з 
Державною 
службою 
України з 
надзвичайних 
ситуацій для 
забезпечення 
пожежної 
безпеки на 
території міста

2016 5 Міськви
конком

Забезпечен
ня пожеж-
ної 
безпеки на 
території 
міста




