
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

     15 грудня 2020 року                 м. Деражня                           №  56/1– 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 третю сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання 

24.12.2020 р. на 14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

2. Запропонувати депутатам розглянути питання:  

1). Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік. 

2). Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської громади на 2021 рік.  

3). Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади на 

2021 рік.  

4).  Про затвердження Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської  міської ради на 

2021-2025 роки. 

 5). Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 рік.  

6). Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021 рік. 

7). Про затвердження Програми проведення культурно-масових заходів в 

Деражнянській міській громаді на 2021 рік. 

8). Про затвердження Програми проведення протиепідемічних заходів ліквідації 

та попередження епідемії короновірусної хвороби в Деражнянській міській 

громаді на 2021 рік. 

9). Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 

рік. 

10). Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

11). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 



12). Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та зміну цільового призначення земельної ділянки. 

13). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

виставляється для продажу на земельних торгах (у формі аукціону).  

14). Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

15). Про надання в оренду земельної ділянки. 

16). Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

польовими дорогами ТОВ «Нью Агро Поділля» та надання в оренду земельних 

ділянок. 

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

щодо встановлення, відновлення меж в натурі на місцевості. 

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

19).  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. 

20). Про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 1» на праві господарського 

відання  об'єктів зовнішнього освітлення. 

21). Про умови оплати праці міського голови. 

22). Про внесення змін до рішення Кальнянської сільської ради від 16.12.2019 

року №1«Про місцевий бюджет на 2020 рiк». 

23). Про затвердження плану роботи Деражнянської міської ради на 2021 рік. 

24). Про забезпечення законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Деражнянського відділення 

поліції в 2020 році. 

25). Різне.  

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

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій КОВПАК 
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