
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

16 березня 2021 року                       Деражня                           № 92/02.02 – 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 сьому сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання 25.03.2021 р. 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 

(22554000000) код бюджету. 

2). Про звіт про виконання «Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік». 

3). Про надання згоди на передачу у власність територіальної громади м. Деражні об’єктів 

права спільної власності територіальних громад Деражнянського району. 

4). Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 4 «Про  затвердження  

нормативних  документів  з питань оренди майна, що належить до комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади (крім землі)». 

5). Про закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до комунальної 

власності Деражнянської міської територіальної громади. 

6). Про надання повноважень на вчинення нотаріальних дій та  ведення погосподарського 

обліку на території  Деражнянської міської територіальної громади. 

7). Про  затвердження програми «Діти Деражнянщини» на 2021 - 2025 роки 

Деражнянської міської ради. 

8). Про затвердження Положень відділів апарату виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради. 

9). Про затвердження  програми поліпшення організації підготовки громадян до військової 

служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову 

військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, 

відбору та прийняття на службу у військовому резерві на 2021 - 2023 роки. 

10). Про створення матеріального резерву місцевого рівня для здійснення заходів спрямованих 

на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги 

постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та 

затвердження номенклатури та обсягів. 

11). Про затвердження стратегії розвитку комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних правників» Деражнянської міської ради на 2021 – 2023 роки. 

12). Про  затвердження Програми  розвитку культури Деражнянської міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

13). Про внесення змін до рішення  сесії міської ради від 24  грудня 2020 року                                        

№ 9 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік». 



14). Про внесення змін до п.2 рішення Деражнянської міської ради від 25.02.2021 р. №13. 

15). Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області. 

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

17). Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

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

Яблунівка Хмельницького району Хмельницької області. 

19).Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для організації громадського пасовища.           

20). Про розгляд пропозиції щодо продажу земельної ділянки на земельних торгах. 

21). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, передачу у 

власність, оренду та постійне користування земельних ділянок. 

22). Про  припинення права постійного користування.  

23). Про  внесення змін до рішень міської ради.  

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

ділянок. 

25). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок.  

26). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.    

27). Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 

28). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25.03.2021 року о 14 годині в залі засідань адмінбудинку міської ради пройде засідання сьомої 

сесії міської ради восьмого скликання. 
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