
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

16 лютого 2021 року                       м. Деражня                           № 65 – 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 шосту сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання 25.02.2021 р. на 14 

годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

1). Про звіт про виконання бюджетів приєднаних до Деражнянської МТГ селищної та сільських 

рад за 2020 рік. 

2). Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

(22554000000) код бюджету. 

3). Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Деражня на 2020 рік». 

4). Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що належить до 

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади (крім землі). 

5). 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». 

6). Про затвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської 

міської ради на 2021 - 2023 роки». 

7). Про затвердження програми «Діти Деражнянщини» Деражнянської міської ради на 2021 - 

2025 роки. 

8). Про внесення змін до Положення про службу в справах дітей Деражнянської міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 28 січня 2021 року № 21 «Про утворення служби у 

справах дітей Деражнянської міської ради, як юридичної особи публічного права».        

9). Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти комунальної форми власності. 

10). Про затвердження Статутів закладів освіти Деражнянської  міської ради  Хмельницької  

області. 

11). Про відкриття інклюзивної групи на базі Шпичинецького закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Малятко» Деражнянської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. 

12). Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації Деражнянською міською 

радою.                                                                                                                                                                            

13). Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних послуг апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради та Переліку адміністративних послуг, які 

будуть надаватися у відділі надання адміністративних послуг.                                                                                                                                

14). Про утворення старостинських округів.                                                                                                                              



15). Про затвердження старост.                                                                                                                                                          

16). Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 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».                                                                                                                                                        

17). Про надання повноважень директору комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Деражнянської міської ради.                                                                                               

18). Про затвердження Положень відділів апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради.                                                                                                                                     

19). Про утворення   Державної  надзвичайної протиепізоотичної комісії при Деражнянській 

міській раді.                                                                                                                                                                                        

20). Про надання згоди на придбання майна.                                                                                                                   

21). Про затвердження Статуту комунального водогосподарського спеціалізованого 

підприємства «Авангард» Деражнянської міської ради Хмельницької області.                                                                                                                 

22). Про надання згоди на передачу із комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади у комунальну власність Хмельницької міської територіальної 

громади майна фельдшерського пункту с. Богданівці комунального некомерційного 

підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської 

міської ради Хмельницької області.                                                                                                                                         

23). Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2021 року № 22 «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».                                                                                                                                                        

24). Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок.                                                                                                                                                   

25). Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для організації громадського пасовища.                                                                                                

26). Про  надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

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

27). Про надання в оренду земельної ділянки.                                                                                         

28). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.                                                                  

29). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами.                                                                             

30). Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки землі с. 

Яблунівка Хмельницького району Хмельницької області.                                                           

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

32). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок.                                                                    

33). Про внесення змін до рішень міської ради.                                                                            

34). Різне. 

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

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій КОВПАК 


