
 

                                                                                         
                                                                                                                                       УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
22 червня 2016 року                          Деражня                         №  20 – 02 – 03   
 
	
Про скликання сесії міської ради 

На підставі п.8 ч.4 ст.42, ч.9 ст.46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 

1. Скликати чергову одинадцяту сесію міської ради 06.07.2016 р. на  

     14 годину в актовому залі адмінбудинку міської ради. 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

1). Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 
на  2016 рік». 

2). Звіт виконавчих органів міської ради «Про виконання Програми 
соціально – економічного та культурного розвитку м. Деражня за 

 I - півріччя 2016 року». 
3). Про реконструкцію  мереж водопостачання м. Деражня 
Хмельницької області. 

4). Про реконструкцію  парку культури і відпочинку по вул. Миру  

в м. Деражня Хмельницької області. Влаштування спортивного 
сектора. 
5). Про затвердження програми поводження з твердими побутовими 
відходами «Чисте місто» на 2016-2025 роки в м. Деражня 
Хмельницької області. 

6). Про надання згоди на передачу на баланс ОСББ « Подільське» 
житлового комплексу по вул. Барській, 45 в м. Деражня. 

7). Про затвердження програми «Піклування» на 2016-2020 роки  

в м. Деражня Хмельницької області. 
8). Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 



9). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами. 
10). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
11). Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для 
продажу на земельних торгах (у формі аукціону). 
12). Про припинення права користування земельною ділянкою.  
13). Про надання в оренду земельної ділянки. 
14). Про надання в користування на підставі договору суперфіцій 
земельної ділянки. 
15). Про звіт постійної комісії з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони  навколишнього природного середовища. 

          16). Різне.	

 
3. На сесію запросити депутатів міської ради, голову 
райдержадміністрації, голову районної ради. 

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

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 
ради Сидорук В.А.. 

 

 

     Міський голова                                                                         А. М. Ковпак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


