
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
 

14  грудня  2021 року                                          Деражня                                      № 158/02.02 – 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 третю сесію Деражнянської  міської ради восьмого скликання      

23  грудня 2021 року  на 14 годину в залі засідань адмінбудинку міської ради.    

                                                                                               

2. Запропонувати депутатам розглянути на сесії питання: 

 

1). Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету   

22554000000).   

2). Про Програму соціально – економічного та культурного розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

3). Про затвердження Програми розвитку освіти Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

4). Про затвердження Програми  «Організація безкоштовного харчування дітей у закладах 

освіти Деражнянської територіальної громади на 2022-2024 рік». 

5). Про перепрофілювання Деражнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені 

Героя України Івана Зубкова Деражнянської міської ради Хмельницької області у 

Деражнянський ліцей № 3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської міської ради 

Хмельницької області та затвердження Статуту Деражнянського ліцею  № 3  Імені  Героя 

України Івана Зубкова Деражнянської міської ради Хмельницької області у новій редакції. 

6). Звіт про виконання Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії 

Деражнянської міської ради від 24 грудня 2020 року № 6. 

7). Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції або операції об’єднаних сил на 2022-2025 роки. 

8).Звіт про виконання Програми «Піклування» Деражнянської міської ради на 2021 рік, 

затвердженої рішенням сесії Деражнянської міської ради від 28 січня  2021 року № 24 за 2021 

рік. 

9). Звіт про виконання Програми допомоги на поховання на 2021 рік, затвердженої рішенням 

сесії Деражнянської міської ради від 28 січня  2021 року № 25. 

10). Про затвердження  Програми  допомоги на поховання на 2022 – 2025 роки. 



11). Звіт про виконання «Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії 

Деражнянської міської ради від 24 грудня  2020 року № 5. 

12). Звіт про виконання Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному 

транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік, 

затвердженої рішенням сесії Деражнянської міської ради від 28 січня  2021 року № 22. 

13). Про затвердження 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. 

14). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в тому 

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

15). Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 

16).Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок. 

17). Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

18). Про  внесення змін до рішень міської ради щодо земельних питань. 

19).Про розгляд питання щодо надання релігійним організаціям дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 20). Про звернення депутатів Деражнянської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області  до Президента України, до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України. щодо не належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

21). Про звернення депутатів Деражнянської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області до Президента України та Голови Верховної Ради України щодо 

недопущення закриття стаціонарних поштових відділень «УКРПОШТИ». 

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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