
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
17 серпня 2021 року                                     Деражня                                         № 123/02.02 – 04 

 

    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 шістнадцяту сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання 27.08.2021 

р. на 14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

1). Про звіт про виконання бюджету Деражнянської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року.   

2). Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

(22554000000) код бюджету. 

4). Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 7 «Про закріплення на 

праві господарського відання майна, що належить до комунальної власності Деражнянської 

міської територіальної громади». 

5). Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. № 5 «Про  закріплення 

на праві оперативного управління майна, що належить до комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади». 

6). Про припинення юридичної особи Галузинецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

Деражнянської міської  ради Хмельницької області шляхом ліквідації. 

7). Про припинення юридичної особи Гатнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом ліквідації. 

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

ділянок. 

9). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому числі 

зі зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок. 

10). Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

11). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

12). Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 

13). Про  внесення змін до рішень міської ради. 

14). Про передачу в оренду та припинення оренди земельних ділянок. 

15).  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості).   

16). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

17). Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду, яка перебуває в оренді. 

18). Про відмову в продажу земельної ділянки. 

19). Різне. 

 

3. Розпорядження довести до відома депутатів міської ради та населення громади.        



4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК. 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                                Андрій КОВПАК 
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