
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ята сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

28 січня 2021 року                       м. Деражня                                      № 28 
 

   Про внесення змін до рішення міської ради  

від 24 грудня 2020 року № 6 «Про затвердження Програми  

підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні  

проведення антитерористичної операції на 2021 рік 

 

   На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

покращення фінансово-матеріального стану членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, що проживають на території Деражнянської міської територіальної 

громади, пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції на 2021 рік, а саме: 

- пункт 4 «Головний розпорядник коштів» паспорта Програми викласти в наступній редакції 

«Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради»; 

- пункт 5 «Відповідальний виконавець прогарами» паспорта Програми викласти в наступній 

редакції «Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради»; 

- пункт 6 «Учасники програми» паспорта Програми викласти в наступній редакції «Відділ 

праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради та члени сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції, які мешкають на території 

Деражнянської міської територіальної громади»; 

- в розділі 5 «Координація та контроль за реалізацією Програми» слова «виконавчий комітет 

міської ради» замінити на слова «відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради»; 

- в додатку 1 до Програми «Напрямки реалізації та заходи Програми підтримки членів сімей 

загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021 рік» слова 

«виконком міської ради» замінити на слова «відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та 

етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, соціального захисту населення (голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

         

 

 Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 
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