
                                                            

                                                                                                             
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

07 березня  2023 року                       м. Деражня                                №  /02.02-04 

 

Про скликання 42 позачергової сесії міської ради  

 

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

Україні»:  

 

1. Скликати сорок другу позачергову сесію Деражнянської міської ради 

восьмого скликання 15 березня 2023 року 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 2023 рік (код бюджету 22554000000).  

2). Про внесення змін до Програми забезпечення національної безпеки на 

території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району 

Хмельницької області на 2023 – 2024 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20 лютого 2023 року № 3. 

3). Про затвердження Програми взаємодії та співпраці з оборонної та 

мобілізаційної роботи між Деражнянською міською радою та Хмельницькою 

районною військовою адміністрацією в 2023 році. 

4). Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунальних підприємств  міської територіальної громади на 2023 – 2025  роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20 лютого 2023 року № 5. 

5). 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». 

6). Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  Деражнянської 

міської територіальної громади транспортного засобу. 

7). Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  Деражнянської 

міської територіальної громади транспортного засобу. 

8). Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Деражнянської 

міської територіальної громади транспортного засобу. 

 



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

економічного та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

10). Про внесення змін до  «Програми благоустрою Деражнянської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням міської 

ради від 23 грудня 2022 року № 7. 

11). Про затвердження Статуту спеціалізованого лісогосподарського 

комунального підприємства "Флора” в новій редакції. 

12). 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. 

13). Про внесення  змін до «Програми розвитку архівної справи Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 14.01.2021 року № 5». 

14). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

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

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

питань. 

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

18). Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

19). Про припинення оренди земельної ділянки. 

 

3. Розпорядження довести до відома депутатів міської ради та населення 

громади.   

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій КОВПАК 

 


