
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

29  жовтня  2021 року                                  м. Деражня                                         № 7 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 24 грудня 2020 року № 23 «Про затвердження плану  

роботи Деражнянської міської ради на 2021 рік» 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши пропозиції щодо плану роботи Деражнянської міської ради на 2021 рік, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Додатку до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 23 «План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» виклавши в такій 

редакції: 

№ 

п/п 

Вид 

проекту 

регулят

орного 

акту 

Назва Мета прийняття проекту 

регуляторного акту 

Строк 

підготовк

и 

Підрозділ 

відповідальний 

за підготовку 

1 2 3 4 5 6 

1 Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення 

місцевих податків  

та зборів на території 

Деражнянської  

міської 

територіальної 

громади 

Проект спрямований на 

врегулювання правових 

відносин між Деражнянською 

міською радою,  фізичними 

особами,  суб’єктами 

господарювання та 

встановлення ставок місцевих 

податків та зборів, які б 

враховували особливості 

території, інтереси громадян, 

суб’єктів господарювання та 

дозволили б збільшити 

надходження до міського 

бюджету для виконання цілей 

та завдань «Програми 

соціально – економічного та 

культурного розвитку 

Деражнянської міської 

І півріччя 

2021 року 

Спеціалісти 

міськвиконкому 



територіальної громади на 

2022 рік». 

2 Рішення 

міської 

ради 

Про  затвердження  

нормативних  

документів  з 

питань оренди майна, 

що належить до 

комунальної 

власності 

Деражнянської 

міської 

територіальної  

громади (крім землі) 

 

З метою визначення 

процедури проведення 

конкурсу на право оренди 

майна Деражнянської міської 

територіальної громади, 

зокрема цілісних майнових 

комплексів комунальних 

підприємств територіальної 

громади, їх структурних 

підрозділів (філій, цехів, 

дільниць), нерухомого майна 

(будівель, споруд, 

нежитлових приміщень) та 

іншого окремого 

індивідуально визначеного 

майна, що перебуває у 

комунальній власності 

ІІ 

півріччя 

2021 року 

Відділ 

економіки, 

інвестицій та 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Оксана БЕРЕГОВА). 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Андрій КОВПАК 

 

 

 


