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                                                                                                                                       УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

12 грудня 2017 року                        м. Деражня                               № 35 – 02 – 03   
   
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 тридцять шосту сесію міської ради 22.12.2017 р. на  
     14 годину в актовому залі адмінбудинку міської ради. 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

1). Про місцевий бюджет на 2018 рік.                                                             

2). Про затвердження Програми соціально -  економічного та культурного 
розвитку Деражні на 2018 рік. 

3). Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1» на 2018 рік. 

4). Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища. 

5). Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 

6). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

7). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Миру, 
222/1 в м. Деражня.    

8). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Миру, 
219 в м. Деражня.   

9). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Проскурівській, 112 в м. Деражня  



10).Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Миру, 
80/1 в м. Деражня.  

11).Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 
виставляється для продажу на земельних торгах (у формі аукціону). 

12).Про  надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

13).Про внесення змін до п. 1.7 та п. 1.8 рішення міської ради від 06.12.2016 р. 
№ 4 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок».     

14). Про надання в оренду земельної ділянки.  

15).Про преміювання міського голови. 

16).Про план роботи міської ради на 2018 рік. 

17).Про внесення змін до структури виконавчого комітету міської ради.  

18). Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської 
ради. 

19).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                                                                       А. М. Ковпак                                                                                         


