
                                                            

                                                                                                              
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

  06 лютого 2023 року                  м. Деражня                                    №10/02.02-04 

 

Про скликання 41  сесії міської ради  

 

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

Україні»:  

 

1. Скликати сорок першу сесію Деражнянської міської ради восьмого 

скликання 20 лютого 2023 року на  14 годину в залі засідань адмінбудинку 

міської ради.                                                                                                  

 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

 

1). Про звіт про виконання  бюджету  Деражнянської міської територіальної 

громади за 2022 рік. 

2). Про внесення змін до  бюджету  Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код бюджету 22554000000).  

3). Про внесення  змін  до  “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. 

4). Про затвердження Програми забезпечення національної безпеки на території 

Деражнянської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької 

області на 2023 – 2024 роки. 

5). 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. 

6). Про затвердження Стратегії розвитку Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022-2027 роки. 

7). Про звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік. 

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

комунальної власності за установами та закладами освіти Деражнянської 

міської територіальної громади. 



9). 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». 

10). Про результати виконання Програми розвитку освіти Деражнянської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від  23 грудня 2021 року № 5, за 2022 рік. 

11). Про результати виконання Програми розвитку волейболу в м. Деражня на 

2020-2023 роки затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2019 року № 

13, за 2022 рік.  

12). Про результати виконання Програми «Організація безкоштовного 

харчування дітей у закладах освіти Деражнянської територіальної громади на 

2022 рік», затвердженої рішенням міської ради від  23 грудня 2021 року № 6». 

13). Про результати виконання Програми розвитку футболу в м.Деражня 

Хмельницької області на 2020–2024 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20 грудня 2019 року № 14, за 2022 рік. 

14). Про результати виконання Програми розвитку боксу в Деражнянській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від  23 грудня 2021 року № 5, за 2022 рік. 

15). Про результати виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Деражнянської міської громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від  23 грудня 2021 року № 8. 

16). Про затвердження «Програми встановлення системи охоронної сигналізації 

на території закладів освіти Деражнянської міської ради на 2023 рік». 

17). Про внесення змін до  додатку до рішення міської ради  від 15 грудня 2022 

року № 8 «Про затвердження Програми «Організація безкоштовного 

харчування дітей у закладах освіти Деражнянської міської ради на 2023 рік». 

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

на 2021 – 2023 роки. 

19). Про внесення змін до Програми «Про  організацію пільгових перевезень на 

міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2022-2025 рік». 

20). Про внесення змін до «Програми компенсації пільгових перевезень  

окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського  

сполучення та в автомобільному транспорті загального користування 

приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки». 

21). Про внесення змін до «Програми забезпечення надання первинної медико- 

санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023 – 2024 роки», затвердженої рішенням Деражнянської міської ради № 11 

від 15 грудня 2022 року. 

22). Про внесення змін до  Цільової  програми  з охорони та збереження об’єктів 

культурної спадщини  Деражнянської  міської територіальної  громади на 2023-

2027 роки. 

23). Про внесення  зміни до Комплексної Програми мобілізації зусиль 

Деражнянської міської ради і  Управління державної міграційної служби 

України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної 



міграційної політики на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 24.04.2019 року № 14. 

24). Про внесення змін до  Цільової  програми  з охорони та збереження об’єктів 

культурної спадщини  Деражнянської  міської територіальної  громади на 2023-

2027 роки. 

25). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

26). Про  виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості). 

27). Про  розгляд заяв щодо внесення змін до рішень стосовно земельних 

питань. 

28). Про продаж земельної ділянки. 

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

30). Про передачу в оренду земельних ділянок. 

31). Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

32). Про розгляд звернення гр. Дякун Т.В. 

33). Про звернення депутатів Деражнянської міської ради Хмельницької області 

до Президента України. 

34) Про звернення депутатів Деражнянської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області до Президента України, до Верховної Ради 

України щодо сприяння об’єднанню українських православних церков і 

притягнення до відповідальності колаборантів та прислужників ворога. 

35). Про звернення депутатів Деражнянської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області до Президента України, до Верховної Ради 

України щодо повернення додаткової винагороди в розмірі 30 000 грн. для 

українських військових і силовиків, навіть якщо вони не перебувають 

безпосередньо на фронті. 

 

Та інші. 

 

3. Розпорядження довести до відома депутатів міської ради та населення 

громади.   

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій КОВПАК 

 


