
 

 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

    06 січня 2021 року                                    м. Деражня                                      № 01 – 02 – 04  

  

   Про скликання позачергової сесії міської ради 

   На підставі п.8 ч.4 ст.42, ч.10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

1. Скликати позачергову четверту сесію міської ради восьмого скликання 14.01.2021 року 

на 14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                  

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

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

2021 рік. 

2). 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». 

3). Про затвердження Програми транспортування хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 2021-

2023 роки. 

4). Про затвердження Програми забезпечення надання медико - санітарної допомоги 

населенню Деражнянської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки. 

5). Про затвердження Програми розвитку архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

6). Про затвердження Програми профілактики злочинності на території Деражнянської 

міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки». 

7). Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5                                       

«Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської  

міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

8). Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства  

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради 

Хмельницької  області. 

9). Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської 

міської ради Хмельницької  області. 

10). Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області.  

11). Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Деражнянської міської ради Хмельницької  

області. 

12). Про затвердження  Положення про комунальну установу Деражнянської міської 

ради «Трудовий архів». 

13). Про звернення депутатів  Деражнянської міської ради Хмельницької області до  

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, НКРЕКП, 

Міністерства енергетики України, Хмельницької ОДА, народних депутатів України від 

Хмельницької області щодо  ситуації з підвищення тарифів  на газ, послуги з розподілу  

природного газу, електроенергію.  



14). Різне.   

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

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 
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