
Порядок денний 
засідання міськвиконкому 

від 17.12.2015р. 

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік.  (№ 59)          
Доповідає головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко І.Д. 

2. Про схвалення проекту міського бюджету на 2016 рік. (№ 60)          
Доповідає головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко І.Д. 

3. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету міської ради на 
2016 рік. (№ 61)                                                                                   
Доповідає секретар міської ради Сидорук В.А. 

4. Про реєстрацію Павлова О.Л. помічником. (№ 62)                 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В. 

5. Про проведення заходів до Новорічних свят.  (№ 63)                     
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В. 

6. Про розгляд постанови заступника начальника СВ Деражнянського РВ 
УМВС України в Хмельницькій області про усунення причин і умов, 
які сприяли вчиненню кримінального правопорушення.  (№ 64)          
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В. 

     7.  Про присвоєння поштової адреси.(№ 65)                                         
Інформує спеціаліст I категорії міськвиконкому - економіст 
Шибко М.В. 

     8.  Про видалення зелених насаджень.(№ 66)                                  
          Інформує спеціаліст I категорії міськвиконкому - економіст              
          Шибко М.В. 

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. (№ 67) 
Інформує спеціаліст I категорії міськвиконкому - економіст  
Шибко М.В. 

10.Про створення комісії з приймання – передачі у комунальну власність 
територіальної громади м.Деражня будинку(гуртожитку) 
Деражнянської районної ради по вул. Промисловій, 13/2 в м. Деражня. 
(№ 68) 
Інформує спеціаліст I категорії міськвиконкому - економіст 
Шибко М.В. 



11.Про створення громадської комісії з житлових питань при виконавчому 
комітеті Деражнянської міської ради. (№ 69) 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В. 

12.Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Деражнянської міської ради.  (№ 70)                                             
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В. 

13.Про вирішення земельного спору щодо меж земельних ділянок, які  
перебувають у власності і користуванні громадян. (№ 71)       
Інформує спеціаліст І-ої категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони природного середовища 
Важельська Л.В. 

14. Про стан забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражні.  
(№ 72) 
                                                                                                   

           Інформує спеціаліст I категорії міськвиконкому - економіст 
           Шибко М.В. 


