
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

27 липня  2022 року                           Деражня                                           №   

 

Про скликання 32 позачергової  сесії міської ради  

 

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

Україні»: 

 

1. Скликати тридцять другу позачергову сесію Деражнянської міської 

ради восьмого скликання 29 липня 2022 року  на 11  годину в залі засідань 

адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

 

1). Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. № 5 «Про 

закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до 

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади». 

2). Про затвердження Програми «Питна вода» Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції. 

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

території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького 

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

4). Про внесення змін до Програми благоустрою  Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішення міської ради від 23 

грудня 2021 року № 23. 

 

5). Про затвердження «Програми профілактики злочинності на території 

Деражнянської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки» в новій 

редакції. 

 

6). Про внесення  змін до 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, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 4. 

 

7). Про внесення  змін   “Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки”, 

затвердженої рішенням міської ради від 25 лютого 2021 року № 6. 

 

8). Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000). 

 

9). Про передачу у користування основних засобів, матеріалів та обладнання 

добровольчому  формуванню 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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