
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

     18 січня 2021 року                     м. Деражня                           № 07 – 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 п’яту сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання 

28.01.2021 р. на 14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

1. Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за 2020 рік. 

2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної  

громади на 2021 рік. 

3. Про прийняття у власність Деражнянської міської територіальної громади  

новозбудованого житлового будинку призначеного для забезпечення 

житлом будинку сімейного типу. 

4. Про внесення змін до структури Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2020 р. № 

11 «Про утворення  Деражнянського міського центру надання соціальних 

послуг». 

5. 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. 

6. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

8. Про надання в оренду земельної ділянки. 

9. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул. Миру, 

126). 

10. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул. Б. 

Олійника, 62). 

11. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

12. Про  надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 



13. Про делегування функцій замовника  на здійснення   капітального ремонту  

вул. Євгена Андріюка  (від перехрестя з вул. Барська до перехрестя  з вул. 

Бориса Олійника)  м. Деражня Хмельницької області.  

14. Про затвердження Статуту  комплексного багатопрофільного   закладу 

позашкільної освіти будинку творчості дітей та юнацтва Деражнянської 

міської ради Хмельницької  області. 

15. Про затвердження Статуту Деражнянського міського історичного музею 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

16. Про затвердження Статуту Деражнянського міського будинку культури 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

17. Про затвердження Статуту Деражнянського центру дозвілля та кіно 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

18. Про затвердження Статуту Деражнянської дитячої школи мистецтв 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

19. Про затвердження Статуту Деражнянської міської централізованої 

бібліотечної системи Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

20. Про затвердження Статуту Деражнянської дитячо – юнацької спортивної 

школи  Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

21. Про утворення служби у справах дітей Деражнянської міської ради, як 

юридичної особи публічного права. 

22. Про затвердження Програми компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та 

в автомобільному транспорті загального користування приміського та 

міжміського сполучення на 2021 рік. 

23. Про  затвердження Програми організації безкоштовного харчування дітей 

у закладах освіти Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

24. Про затвердження Програми «Піклування» Деражнянської міської ради на 

2021-2023 роки. 

25. Про затвердження Програми допомоги на поховання на 2021 рік. 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 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». 

27. 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. 



28. 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». 

29. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Флора». 

30. Про погодження створення інклюзивної групи для дітей дошкільного віку 

на базі Шпичинецького ДНЗ. 

 

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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