
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

22 червня  2022 року                      Деражня                             №  35 /02.02-04 

 

Про скликання 31  сесії міської ради  

 

На підставі ч. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати тридцять першу сесію Деражнянської міської ради восьмого 

скликання 1 липня 2022 року  на 11  годину в залі засідань адмінбудинку міської 

ради.                                                                                                  

 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

 

1). Про дострокове припинення повноважень секретаря  Деражнянської міської  

ради.    

 

2). Про внесення змін до складу виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради. 

 

3). Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

4). Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність 

Деражнянської міської територіальної громади будівлі пожежного депо. 

 

5). Про передачу у користування майна, що належить до комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади. 

 

6). Про внесення змін до Заходів щодо виконання «Програми профілактики 

злочинності на території Деражнянської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки», затвердженої рішенням сесії міської ради від 14 січня 2021 

року № 6. 



7). Про внесення змін до  Програми «Питна вода»  Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої  рішенням  міської 

ради від 30 квітня 2021 року № 8 та затвердження її в новій редакції. 

8). Про внесення змін до Програми організації національного  супротиву на 

території Деражнянської міської територіальної громади  Хмельницького 

району, затвердженої рішенням сесії міської ради від 24 лютого 2022 року № 1 

та затвердження її в новій редакції. 

9). Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000). 

10). Про встановлення місцевих податків  та зборів на території Деражнянської  

міської територіальної громади. 

11). Про затвердження Програми профілактики сказу на 2022-2026 роки по 

Деражнянській міській раді. 

12). Про розгляд питання щодо надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

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

14). Про  внесення змін до рішень міської ради щодо земельних питань. 

15). Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки водного фонду.  

16). Про надання дозволу на розроблення проектів. 

17). Про продаж земель. 

 

3. Розпорядження довести до відома депутатів міської ради та населення 

громади.   

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій КОВПАК 


