
                                      Протокол № 11 

Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово – 
комунального  господарств та комунальної власності 

6 грудня 2016 року                                                                   м. Деражня 

Присутні 5 депутатів: Савіцький С.В., Сулін І.А., Нікіфоров С.С., 
Харатін М.Я., Полупанов І.Л., та міський голова Ковпак А.М., заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івахов А.В., 
заступник міського голови з питань виконавчої діяльності Беднарський 
О.А., секретар міської ради Сидорук В.А., головний бухгалтер міської ради 
Гончаренко І.Д., спеціаліст І-ї категорії – економіст міської ради Шибко 
М.В., спеціаліст І-ї категорії міськвиконкому з питань будівництва, земельних 
відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1). Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет 
на  2016 рік». 

2). Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал». 

 3). Про затвердження Програми «Безоплатної правової допомоги                                                    

          населенню міста Деражні на 2016 – 2017 роки». 

          4). Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

          відведення земельних ділянок.  

          5). Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення            
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами.    

          6). Про надання в оренду земельних ділянок.  

          7). Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

8). Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.    

9). Різне. 

СЛУХАЛИ: 1.  
Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  
2016 рік». 
ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер міської ради Гончаренко І.Д. 
УХВАЛИЛИ: : Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 



СЛУХАЛИ: 2. 
Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал». 
ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер міської ради Гончаренко І.Д. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 3.  
Про затвердження Програми «Безоплатної правової допомоги                                                    
населенню міста Деражні на 2016 – 2017 роки». 
ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В., 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 4. 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.  
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ї категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 5.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення            
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами.    
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ї категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 6.  
Про надання в оренду земельних ділянок. 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ї категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 7.  
Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 



ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ї категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 8.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
ВИСТУПИЛИ: : спеціаліст І-ї категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони природного середовища 
Важельська Л.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його 
на розгляд сесії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

Голова комісії                                              І.А.Сулін 

Секретар                                                      С.В. Савіцький 


