
ПРОТОКОЛ  № 1 
Засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету 

та соціально – економічного розвитку. 

10.12.2015 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 5 чол.: 
Яглінський Валерій Станіславович 
Заворотний Андрій Юрійович 
Сидорчук Олександр Олександрович  
Зеленовська Лілія Миколаївна 
Коротун Надія Василівна 

Запрошені: редактор газети Деражнянської міської ради «Життя міста» 
Нестеришен Степан Федорович 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання заступника голови постійної комісіїз питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку. 
Інформує: голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. 

2. Про обрання секретаря постійної комісіїз питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку. 
Інформує: голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. 

3. Проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання 
бюджету м. Деражні за дев’ять місяців»  
Інформує: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

4. Проект рішення міської ради «Про припинення випуску газети 
Деражнянської міської ради «Життя міста»  
Інформує: заступник міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахов А.В. 

5. Про спільну роботу постійних комісій Деражнянської міської ради: 
комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально – 
економічного розвитку, комісії з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, комісії з 



питань житлово – комунального господарства та комунальної власності 
по наповненню бюджету міста в 2016 р. 
Інформує: голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. Вибори заступника голови постійної комісії. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінського В.С., 
який запропонував кандидатуру на заступника голови постійної комісії  з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
Заворотного Андрія Юрійовича. 

ВИРІШИЛИ: затвердити заступником голови постійної комісії з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
Заворотного Андрія Юрійовича. 

Голосували «за» - одноголосно. 

2. Вибори секретаря постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінського В.С., 
який запропонував кандидатуру на секретаря постійної комісії з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
Зеленовську Лілію Миколаївну. 

ВИРІШИЛИ: затвердити секретарем постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Зеленовську Лілію 
Миколаївну. 

Голосували «за» - одноголосно. 

3. Проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання 
бюджету м. Деражні за дев’ять місяців»  



СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д., яка зачитала проект рішення міської ради про затвердження звіту про 
виконання бюджету м. Деражні за дев’ять місяців. 

 ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення про затвердження звіту про 
виконання бюджету м. Деражні за дев’ять місяців та винести його на розгляд 
другої сесії Деражнянської міської ради сьомого скликання. 

Голосували «за» - одноголосно. 

4. Проект рішення міської ради «Про припинення випуску газети 
Деражнянської міської ради «Життя міста»  

ВИСТУПИВ: заступник міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахов А.В., який зачитав депутатське 
звернення депутата Деражнянської міської ради Яглінського В.С. з приводу 
продовження випуску газети Деражнянської міської ради «Життя міста» в 
2016 р. 

СЛУХАЛИ: голову постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету 
та соціально – економічного розвитку Яглінського В.С., який наголосив на 
необхідності продовження випуску газети Деражнянської міської ради 
«Життя міста» в 2016 р. , запропонував винести дане питання на розгляд 
другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та передбачити 
виділення коштів в місцевому бюджеті на її утримання. 

СЛУХАЛИ: редактора газети Деражнянської міської ради «Життя міста» 
Нестеришена Степана Федоровича, який наполягав на необхідності випуску 
газети Деражнянської міської ради «Життя міста» на 2016 р., оскільки цього 
потребують жителі м. Деражня, які неодноразово звертаються до нього з 
пропозицією, щодо продовження виходу даної газети. Також він зауважив, що 
створення сайту Деражнянської міської ради замість даної газети є 
неактуально, оскільки більшість населення не мають доступу та 
спроможності отримати дану інформацію на сайті, а громадяни похилого віку 
взагалі не вміють користуватися мережею «Інтернет». 

ВИРІШИЛИ: дане питання винести на розгляд другої сесії Деражнянської 
міської ради сьомого скликання. 

Голосували «за» - одноголосно. 

5. Про спільну роботу постійних комісій Деражнянської міської ради: 
комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально – 



економічного розвитку, комісії з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, комісії з 
питань житлово – комунального господарства та комунальної власності 
по наповненню бюджету міста в 2016 р. 

СЛУХАЛИ: голову постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету 
та соціально – економічного розвитку Яглінського В.С., який вніс 
пропозицію, щодо наповнення бюджету міста в 2016 р. за рахунок сплати 
земельного податку та податку на нерухоме майно. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити спеціалісту I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Важельській Л.В. та комісії з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища проаналізувати 
стан використання земельних ділянок на території міста Деражня, з метою 
виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки з 
порушенням вимог чинного земельного законодавства (використання без 
правовстановлюючих документів, не за цільовим призначенням і т.д.)  та стан 
сплати земельного податку на території міста. 

2. Доручити заступнику міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Беднарському О.А. та комісії з питань 
житлово – комунального господарства та комунальної власності 
проаналізувати стан оплати податку на нерухоме майно на території міста. 

3. Рекомендувати провести спільне засідання комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, комісії з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, комісії з питань житлово – комунального господарства та 
комунальної власності з метою аналізу проведеної роботи по заборгованості 
земельного податку, податку на нерухоме майно (за наявності) та вжиття 
заходів по усуненню перешкод у використанні земель з порушенням вимог 
земельного законодавства (за наявності). 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії                                                        Яглінський В.С. 

Секретар                                                                                   Зеленовська Л.М. 




