
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
                                                                 

  19 листопада  2021 року                               Деражня                                         № 147/02.02 – 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  двадцять першу сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання 

30.11.2021 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 9 

місяців 2021 року. 

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

рік. 

3). Про внесення змін до Програми благоустрою Деражнянської міської громади на 2021 рік,  

затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 3.  

4). Про внесення змін  Програми проведення культурно-масових заходів в Деражнянській 

міській територіальній громаді на 2021 рік, затвердженої  рішенням міської ради       від  24 

грудня 2020 року №7. 

5). Про затвердження «Програми розвитку боксу в Деражнянській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки». 

6). 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». 

7). Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. 

№4 «Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що належить до  

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади (крім землі)». 

8). Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік. 

9). Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження 

Програми соціально- економічного та культурного розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік». 

10). Про внесення змін до структури Деражнянського міського центру  надання  соціальних 

послуг, затвердженої рішенням міської ради  від 02.12.2020 року№11 «Про утворення 

Деражнянського міського  центру надання соціальних послуг». 

11). Про зміну розміру статутного капіталу КП «Деражнянський міськводоканал» і 

затвердження Статуту  підприємства у новій редакції. 

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

ділянок. 



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

числі зі зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок, в 

користування на умовах оренди та постійне користування. 

14). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

15). Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 

16). Про  внесення змін до рішень міської ради щодо земельних питань. 

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

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

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

19). Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

20). Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок та припинення оренди 

земельних ділянок. 

21). Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо сервітуту. 

22). Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного 

фонду. 

23). Про продаж земель фермерських господарств. 

24). Про розгляд питання щодо затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

25). Про проведення земельних торгів щодо земельної ділянки комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади. 

26). Різне. 

 

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

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
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