
 

 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

 01  лютого  2022 року                                       Деражня                                           №  07/02.02-04 

 

 Про скликання сесії міської ради  

 

  На підставі пункту 8 частини 4 статті 42, частини 10 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати  двадцять четверту сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання     

11 лютого 2022 року  на 14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.    

                                                                                               

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

 

1.  Про внесення змін до  бюджету  Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 22554000000).  

 

2.  Звіт про виконання  бюджету  Деражнянської міської територіальної громади за 

2021 рік. 

 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 року № 4 

«Про затвердження нормативних  документів з питань оренди майна, що належить 

до комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади (крім 

землі)». 

 

4.  Про внесення змін до рішення від 15 вересня 2021 року № 6 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 30 квітня 2021 року № 7 «Про закріплення на праві 

господарського відання майна, що належить до комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади».  

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 року № 5 

«Про закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до 

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади». 

 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 року № 28 

«Про прийняття у власність Деражнянської міської територіальної громади 

новозбудованого громадського будинку Зяньковецької амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини». 

7.  Про надання згоди на списання об’єктів комунальної власності Деражнянської 

міської територіальної громади. 

 



  8. Про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Деражнянської міської 

ради на 2022 -  2025 роки. 

 

9. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти Деражнянської міської ради. 

 

10. Про внесення змін до Додатку програми розвитку освіти Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки «Заходи», затвердженої рішенням міської 

ради від 23 грудня 2021 року № 5. 

 

11.  Про затвердження Порядку використання службових (легкових) автомобілів        

Деражнянської міської ради. 

 

12. Про реорганізацію комунального підприємства «Водограй» Деражнянської міської 

ради. 

 

13. Про затвердження програми «Про організацію пільгових перевезень на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня  на 2022 - 2025 роки».  

14. Про внесення змін до структури Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2020 року № 11 

«Про утворення Деражнянського міського центру надання соціальних послуг». 

 

15. Про внесення  зміни до 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. 

16. 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, 

затверджених рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 4. 

 

17. Про міський відкритий конкурс на кращий ескізний  проект "Пам’ятний знак 

борцям за волю та незалежність України".   

 

18. Про внесення змін до рішення сесії Деражнянської міської ради від 16 травня 

2017 року № 13 «Про погодження місця встановлення пам’ятника «Борцям за 

волю та незалежність України» і погруддя Герою України Івану Зубкову».  

 

19. Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку. 

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в 

тому числі зі зміною виду використання та передача у власність земельних ділянок. 

 

21. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.  

22. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

 



23. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

 

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

25. Про  внесення змін до рішень міської ради щодо земельних питань.  

26. Про розгляд питання щодо припинення договорів оренди земельних ділянок. 

27. Про  продаж земель фермерських господарств. 

28. Про розгляд питання щодо надання дозволу на розроблення технічної документації. 

 

29. Щодо надання згоди на встановлення земельного сервітуту та надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту.  

 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передача у 

власність земельних ділянок. 

 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) нерозподілених та 

невитребуваних земельних часток (паїв) та передача в оренду. 

 

32. Про розгляд питання щодо внесення змін до рішень Деражнянської міської ради 

стосовно передачі земельних ділянок Акціонерному товариству 

«Хмельницькобленерго». 

 

33. Про розроблення паспорту водного об’єкта. 

 

34. Про розгляд питання щодо передачі 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 
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