
                                                                                                               
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

19 серпня   2022 року                           Деражня                                    № 46/02.02-01 

 

Про скликання 33 сесії міської ради  

 

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

Україні»: 

 

1. Скликати тридцять третю  сесію Деражнянської міської ради восьмого 

скликання 31 серпня 2022 року  на 14 годину в залі засідань адмінбудинку 

міської ради.                                                                                                  

 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

 

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

економічного та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2). Про внесення змін до Програми благоустрою Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням 23 сесії міської 

ради від 23 грудня 2021 року № 23. 

3).Про внесення змін до Програми благоустрою  селища Лозове на 2022 рік, 

затвердженої рішенням 24 сесії міської ради від 11 лютого  2022 року № 6. 

4). Про внесення змін до Програми забезпечення надання медико – санітарної 

допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади  на 2021 – 

2022 роки, затвердженої рішенням 4 позачергової  сесії міської ради від 14 січня  

2021 року № 4.  

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

території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького 

району, затвердженої рішенням 25 сесії міської ради від 24 лютого 2022 року                

№ 1. 



6). Про внесення змін до «Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції або 

операції об’єднаних сил на 2022-2025 роки», затвердженої рішенням міської 

ради від 23 грудня 2021 року № 10. 

7). Про внесення змін до Програми «Піклування» Деражнянської міської ради 

на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 січня 2021 року 

№ 24. 

8). Про затвердження «Програми розвитку КП «Деражнянська міська аптека» 

Деражнянської міської ради на 2022 рік». 

9). Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000). 

10). Про затвердження на посаду старости старостинського округу з центром у 

селі Маниківці та присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. 

11). Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада  2020 року                

№ 5  «Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської  міської 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів». 

12). Про внесення змін до Програми «Організація   безкоштовного  харчування 

дітей у закладах освіти Деражнянської міської територіальної громади на 2022 

рік», затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2021 року № 6 . 

13). Про перепрофілювання Божиковецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області у Божиковецьку гімназію 

Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

14). Про реорганізацію Волоського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області (шляхом виділу) 

закладу дошкільної освіти. 

15). Про перепрофілювання Загінецької гімназії Деражнянської міської ради 

Хмельницької області у Загінецьку початкову школу Деражнянської міської 

ради Хмельницької області. 

16). Про реорганізацію Зяньковецького  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області (шляхом виділу) 

закладу дошкільної освіти. 

17). Про перепрофілювання Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Деражнянської міської ради Хмельницької області у Лозівський ліцей 

Деражнянської міської ради Хмельницької області.  



18). Про перепрофілювання Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Деражнянської міської ради Хмельницької області у Маниковецький 

ліцей  Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

19). Про реорганізацію Новосілецького  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області (шляхом виділу) 

закладу дошкільної освіти. 

20). Про реорганізацію Яблунівського  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області (шляхом виділу) 

закладу дошкільної освіти. 

21). Про відкриття інклюзивної групи на базі Деражнянського закладу 

дошкільної освіти  (ясла-садок) №4 «Журавлик» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області. 

22). Про  внесення змін до рішень щодо земельних питань. 

23).Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

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

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на  місцевості). 

26). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передача земельних ділянок в постійне користування, в користування 

на умовах оренди. 

27). Про скасування рішення міської ради «Про продаж земельних ділянок». 

28). Про продаж земельних ділянок. 

29).Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

30). Про проведення земельних торгів щодо земельної ділянки комунальної 

власності  Деражнянської міської територіальної громади. 

 

 

3. Розпорядження довести до відома депутатів міської ради та населення 

громади.   

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій КОВПАК 
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