УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
18 лютого 2021 року

м. Деражня

№ 26

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 22 грудня 2020 року № 13 «Про затвердження плану
роботи виконавчого комітету Деражнянської міської ради
на 2021 рік»
Керуючись ст. ст.. 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши пропозиції щодо плану роботи виконавчого комітету Деражнянської міської
ради на 2021 рік, міськвиконком
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до Додатка до рішення виконавчого комітету міської ради від 22
грудня 2020 року № 13 «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2021 рік» виклавши в такій редакції:
№
п/п

1

2

Вид
Назва
проекту
регулят
орного
акту
Рішення Про
затвердження
міськви Положення
про
конкому порядок оплати та
надання пільг по
оплаті за навчання в
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних закладах
Деражнянської
міської
територіальної
громади
Рішення Про затвердження
міськви нормативних
конкому документів з
питань оренди майна,
що належить до
комунальної
власності
Деражнянської

Мета прийняття проекту
регуляторного акту

Строк
підготовк
и

Підрозділ
відповідальни
й за
підготовку

З метою впорядкування оплати І півріччя
за навчання в початкових 2021 року
спеціалізованих
мистецьких
навчальних закладах
міської
територіальної
громади,
збереження
існуючого
контингенту учнів та створення
сприятливих умов для розвитку,
підтримки,
стимулювання
творчо обдарованих дітей

Відділ
культури та
туризму
міської ради

З метою визначення процедури І півріччя
проведення конкурсу на право 2021 року
оренди майна Деражнянської
міської територіальної громади,
зокрема цілісних майнових
комплексів
комунальних
підприємств
територіальної
громади,
їх
структурних

Відділ
економіки,
інвестицій та
комунальної
власності
виконавчого
комітету
міської ради

міської
територіальної
громади (крім землі)

3

4

5

6

Рішення Про
затвердження
міськви «Порядку
конкому використання
коштів
міського
бюджету у 2021 році
для
надання одноразової
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим
громадянам на
вирішення
матеріально
–
побутових проблем
в рамках виконання
Програми
«Піклування»
Деражнянської
міської ради на 20212023 роки»
Рішення Про
проведення
міськви конкурсу
з
конкому визначення виконавця
послуг
з
вивезення
побутових відходів на
території м. Деражня
Рішення Про
встановлення
міськви тарифу на послуги з
конкому перевезення
пасажирів у міському
транспорті загального
користування
Рішення Про
затвердження
міськви Порядку
конкому відшкодування витрат
за
пільгове
перевезення окремих
категорій громадян на
міських
маршрутах
загального
користування
автомобільним
транспортом
на

підрозділів
(філій,
цехів,
дільниць), нерухомого майна
(будівель, споруд, нежитлових
приміщень) та іншого окремого
індивідуально
визначеного
майна,
що
перебуває
у
комунальній власності
Порядок розроблено з метою І півріччя
визначення правового механізму 2021 року
використання коштів з міського
бюджету,
передбачених
на
надання
одноразової
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим громадянам
на вирішення матеріально –
побутових проблем.

З метою впорядкування та І півріччя
належної організації діяльності 2021 року
у
сфері
поводження
з
побутовими
відходами
на
території м.Деражня

Відділ праці
та соціального
забезпечення
міської ради

Відділ
житлово –
комунального
господарства
та
благоустрою
міської ради
Приведення у відповідність з І півріччя
Відділ
витратами перевізника тарифу 2021 року
економіки,
на послуги з перевезення
інвестицій та
пасажирів
у
міському
комунальної
пасажирському
транспорті
власності
загального користування
виконавчого
комітету
міської ради
Визначення
правового
ІІ
Відділ праці
механізму використання коштів півріччя та соціального
міського
бюджету, 2021 року забезпечення
передбачених
для
міської ради
компенсаційних
виплат
автомобільним перевізникам за
пільгове перевезення окремих
категорій громадян на міських
пасажирських
маршрутах
загального
користування
у
звичайному режимі руху

території
міста
Деражні на 2022 рік
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО.

Міський голова

Андрій КОВПАК

