
                                                                                                               
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

23  вересня 2022 року                           Деражня                                    №    /02.02-04 

 

Про скликання 34  сесії міської ради  

 

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

Україні»:  

 

1. Скликати тридцять четверту сесію Деражнянської міської ради 

восьмого скликання 5 жовтня 2022 року на 14 годину в залі засідань 

адмінбудинку міської ради.                                                                                                  

 

2. Запропонувати депутатам розглянути питання: 

 

1). Про початок розробки Стратегії  розвитку  Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2027 роки. 

 

2). Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної 

власності у комунальну власність Деражнянської міської територіальної 

громади. 

 

3). 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». 

 

4). Про надання згоди на передачу із комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади у спільну власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Хмельницької області нежитлового 

приміщення фельдшерського пункту село Мазники. 

 

5). Про надання згоди на списання об’єктів комунальної власності  

Деражнянської міської територіальної громади. 

 



6). Про внесення змін до рішення міської ради від 1 липня 2022 року № 4  

«Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність 

Деражнянської міської територіальної громади будівля пожежного депо. 

 

7). Про затвердження переліку обєктів щодо яких прийнято рішення про 

намір передачі майна в оренду на аукціоні, що належать до комунальної 

власності Деражнянської міської територіальної громади (крім землі). 

 

8). Про затвердження Програми щодо забезпечення казначейського 

обслуговування на території Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

9). 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. 

 

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

територіальної громади на 2022 рік», затвердженої рішенням міської ради від 23 

грудня 2021 року № 23. 

 

 11). Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000). 

 

12). Про реорганізацію комунального водогосподарського 

спеціалізованого підприємства «Авангард» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області. 

 

13). Про внесення змін до додатку «Списки здобувачів освіти  закладів 

загальної середньої освіти з сімей соціального ризику» Програми «Організація 

безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Деражнянської 

територіальної громади на 2022 рік», затвердженої рішенням міської ради від 23 

грудня 2021 року № 6. 

 

14). Про перепрофілювання Волоського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області у Волоський  ліцей 

Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

15). Про перепрофілювання Новосілецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 



навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області у 

Новосілецький  ліцей Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

16). Про перепрофілювання Яблунівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області у Яблунівський 

ліцей Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

17). Про перепрофілювання Зяньковецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області у Зяньковецький  

ліцей Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

18). Про затвердження Статуту Волоського  закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

19). Про затвердження Статуту Новосілецького закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

20). Про затвердження Статуту Яблунівського закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

21). Про затвердження Статуту Зяньковецького закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

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

 

23). Про продаж земельних ділянок. 

 

24). Про  передачу земельної ділянки в постійне користування. 

 

25). Про передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

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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