УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
5 серпня 2016 року

Деражня

№ 29-02-03

Про скликання чергової
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 чотирнадцяту сесію міської ради 16.08.2016 р. на 14
годину в актовому залі адмінбудинку міської ради.
2. Запропонувати депутатам розглянути питання :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1). Про звіт про виконання міського бюджету за ІІ - й квартал 2016 року.
2). Про зміни до міського бюджету 2016 року.
3). Про внесення змін до «Заходів щодо реалізації програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік»,
затверджених рішенням міської ради від 22 грудня 2015 р.№ 5 «Про Програму
соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік» із
наступними змінами та доповненнями.
4). Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська
ЖЕК № 1» на 2016 рік, затверджених рішенням міської ради № 7 від
22.12.2015 р. із наступними змінами та доповненнями.
5). Про капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних житлових
будинків.
6). Про надання згоди КП «Деражнянський міськводоканал» на списання

майна.
7). Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський
міськводоканал».
8). Про створення конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель та проведення земельних торгів (у формі аукціону).
9). Про внесення змін до рішення міської ради від 6 липня 2016 року № 10 «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу на земельних
торгах (у формі аукціону)».
10). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
11). Про припинення договорів оренди земельних ділянок шляхом їх
розірвання.
12). Про надання в оренду земельних ділянок.
13). Про продаж земельної ділянки по вул. Миру 41/1.
14). Про продаж земельної ділянки по вул. Миру 95/1.
15). Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання земельної ділянки в постійне користування.
16). Про затвердження Програми «Забезпечення пожежної безпеки на території
м. Деражня на 2016 – 2020 роки».
17). 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

