
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку  

           03.11.2016 р.                             об 10:00 год.                            м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 4 чол.: 

Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 

Заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 

Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 

Члени комісії - Коротун Надія Василівна 

Відсутні: -  Сидорчук Олександр Олександрович  

Прийняли участь: секретар Деражнянської міської ради – Сидорук 
В.А., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради - Беднарський О.А. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за III – й квартал 2016 
року. 

Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  

2. Про зміни до міського бюджету на 2016 рік. 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 

І.Д.  
3. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 



Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

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

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

5. Про поділ земельної ділянки комунальної власності площею 5,2511 
га по вул. Миру, 219 в м. Деражні. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

6. Про продаж земельної ділянки. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015 р. № 5 
«Про програму соціально – економічного та культурного розвитку міста на 
2016 рік». 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015 р. № 7 
«Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК №1» на 2016 рік». 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

9. Про реконструкцію мереж водопостачання м. Деражня Хмельницької 
області 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

10. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянська 
ЖЕК №1». 



Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

11. Про інформацію щодо стану забезпечення законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів 
внутрішніх справ на території м. Деражні у 2016 році. 

12. Різне: 

- про надання допомоги на оздоровлення; 
- про створення громадського пасовища; 
- про депутатське звернення Приступи А.С. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  довід 
до відома депутатів Деражнянської міської ради порядок денний сімнадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та запропонував 
прийняти його в цілому та взяти за основу. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний  сімнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради в цілому. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

По першому питанню:  

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про звіт про виконання міського бюджету за III – й квартал 2016 року» та 
надала роз’яснення: по доходах в сумі 9 658 313,89 грн. (загального фонду –
7 177 175,98 грн., з них субвенція з державного бюджету – 188 312,00 грн., 
доходи спеціального фонду – 2 481 137,91 грн. з них субвенції з обласного 
бюджету – 2 326 508,00 грн.) по видатках в сумі 7 528 296,30 грн. 
(загального фонду – 2 364 602,56 грн., спеціального – 5 163 693,74 грн. з них 
кошти субвенції з обласного бюджету 1 584 106,93 грн.). 



ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  
зазначив, що завдяки своєчасній сплаті податку на нерухоме майно (плата за 
землю), акцизного податку, єдиного податку загальна цифра надходжень 
дохідної частини міського бюджету загального і спеціального фонду за 
звітний період значно збільшилась на 3146, 3 тис. грн. в порівнянні з 2015 р. 

Саме завдяки значному зростанню надходжень та проведенні спільної роботи 
по погашенні заборгованості по сплаті земельного податку (плати за землю та 
орендної плати) можливості Деражнянської міської ради значно збільшились 
по закупівлі техніки, по проведенні капітального ремонту та утримання 
автомобільних доріг, ремонту покрівель житлових будинків, виділення коштів 
на поховання учасників АТО, проведення спортивних змагань, придбання 
подарунків ітд. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про звіт про виконання міського бюджету за III – й квартал 2016 року та 
винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про зміни до міського бюджету на 2016 рік» та повідомила про збільшення 
обсягів доходів загального фонду міського бюджету на суму  867 712,00 грн., 
доходів спеціального фонду міського бюджету на суму  442 000,00 грн., 
видатків загального фонду міського бюджету на 456 012,00 грн., з них: 
100000,00 грн. направити на спів фінансування робіт по «Аварійному 
відновленню зруйнованих конструкцій з/б мосту на км 15+620 а/д Голосків - 
Лука-Барська» в м. Деражня Хмельницької області (одержувач «Служба 
автомобільних доріг у Хмельницькій області»); 43400,00 грн. на забезпечення 
безкоштовним харчуванням учнів з багатодітних сімей, та соціально-
вразливих верств населення загальноосвітніх навчальних закладів м. 
Деражня, які визначено рішенням Деражнянської районної ради; 83282,00 
грн.- поточний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. І.Зубкова,1; 
27300,00 грн.- на поточні витрати та преміювання працівників міської ради 
до Дня місцевого самоврядування; 5000,00 грн.- фінансування футбольної 



команди «Олімп»; 20000,00 грн. - оплата електроенергії по вуличному 
освітленню; 127030,00 грн. – на одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1» на 
утримання об’єктів благоустрою; 40000,00 грн. на поточний ремонт 
дорожнього покриття (одержувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»); 10000,00 
грн. – очищення каналізаційного ставка (одержувач КП «Деражнянський 
міськводоканал») та про розподілення коштів бюджету розвитку 
спеціального фонду на: проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки -2700,00 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Заводська, м. Деражня     Хмельницької області (корегування) - 640 000,00 
грн.; придбання автовишки – 190000,00 грн. (одержувач КП «Деражнянська 
ЖЕК №1»); інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування 
об’єкта будівництва: реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. 
Є.Андріюка (вул. Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня 
Хмельницької області -10000,00 грн.; придбання комп’ютерної техніки – 
11000,00грн. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  
запропонував головному бухгалтеру Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д. надати роз’яснення по зазначеним сумам, а саме виділення коштів в сумі  

127030,00 грн. на утримання об’єктів благоустрою,  27300,00 грн. - на поточні 
витрати та преміювання працівників міської ради до Дня місцевого 
самоврядування, 10000,00 грн. – очищення каналізаційного ставка, 640 000,00 
грн. - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська, м. 
Деражня   Хмельницької області (корегування). 

По даним питанням було надано роз’яснення, що кошти в сумі:  

- 127030,00 грн. виділяються на придбання енергозберігаючих ламп, 
світильників та облаштування вуличного освітлення міста, дорожніх знаків, 
паливно – мастильних матеріалів; 

- 27300,00 грн. преміювання працівників за рахунок економії коштів та 
придбання двох печаток для реєстраторів в сумі 1500 грн. ; 

-10000,00 грн. спрямовані на закупівлю паливно –мастильних 
матеріалів для земснаряду та на проведення в зимовий період робіт по 
забезпеченні техніки безпеки  під час очищення каналізаційного ставка 
(пустити троси, поварити кришу, лавку, ітд.); 



-640 000,00 грн. завершення  капітального ремонту дорожнього 
покриття по вул. Заводська, м. Деражня. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2016 року та винести на розгляд 
сімнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

ВИСТУПИВ: заступник голови постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Заворотний А.Ю., 
який повідомив, що не прийматиме участі в голосуванні та обговоренні 
даного питання, оскільки в даному проекті рішення Деражнянської 
міської ради надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Заворотному Ю.Б., тобто його батькові, що 
у відповідності до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» є 
«близькою особою» та тягне за собою виникнення «конфлікту інтересів» 
та порушення норм антикорупційного законодавства. 

Заслухавши усне звернення заступника голови постійної комісії з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного 
розвитку Заворотного А.Ю. постійна комісія Деражнянської міської ради 
з питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного 
розвитку вирішила провести обговорення та голосування по даному 
питанню без його участі з метою недопущення виникнення «конфлікту 
інтересів» та  його врегулювання. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок». 



ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  задав 
запитання доповідачу, чому трьом громадянам було відмовлено в наданні 
земельних ділянок в районі Троянів м. Деражні, яке було прийнято 
рішення та внесені пропозиції земельною комісією по наданню 
земельних ділянок в районі Троянів м. Деражні. 

По даному питанню було роз’яснено, що заяви від даних громадян 
надійшли пізніше аніж за 20 днів до сесії, що тягне за собою порушення 
регламенту Деражнянської міської ради. Також відмова мотивується тим, що 
дані громадяни не є учасниками АТО, оскільки земельні ділянки, що 
розташовані в районі Троянів м. Деражні виділені лише для учасників АТО та 
їх сімей, афганцям. Крім того під час розгляду даного питання земельна 
комісія була проти надання земельних ділянок площею 0,1000 га. зазначеним 
в переліку учасника бойових дій та запропонувала надавати по 0, 800 га. і 
список громадян розширити. 

ВИРІШИЛИ:  винести проект рішення Деражнянської міської ради про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 



та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами та  винести на 
розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про поділ земельної ділянки комунальної власності площею 
5,2511 га. по вул. Миру, 219 в м. Деражні» кадастровий номер  
6821510100:03:008:0009 із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення на земельні ділянки: 
орієнтовною площею 1,2511 га, орієнтовною площею 2,0000 га та 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про поділ земельної ділянки комунальної власності площею 5,2511 га по вул. 
Миру, 219 в м. Деражні та  винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про продаж земельної ділянки», а саме: ТОВ «Деражня-Млин»  
площею 2,1800 га. з кадастровим номером 6821510100:04:001:0221 по вул. Б. 
Олійника, 62 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
здійснення комерційної діяльності. 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про продаж земельної ділянки та  винести на розгляд сімнадцятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015 р. № 
5 «Про програму соціально – економічного та культурного розвитку міста на 
2016 рік». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015 р. № 5 «Про 
програму соціально – економічного та культурного розвитку міста на 2016 
рік» та  винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015 р. № 
7 «Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК №1» на 2016 рік». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015 р. № 7 «Про 
затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 



перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№1» на 2016 рік та винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про реконструкцію мереж водопостачання м. 
Деражня Хмельницької області» та зазначив на необхідності заміні труб, які 
знаходяться в жахливому стані та підключенні водопостачання в районі 
«сіхостехніки» 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про реконструкцію мереж водопостачання м. Деражня Хмельницької області 

та  винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про збільшення розміру статутного капіталу 
КП «Деражнянська ЖЕК №1»» та повідомив, що до Деражнянської міської 
ради надійшло звернення від директора КП «Деражнянська ЖЕК №1» 
Харатіна М.Я. про необхідність закупівлі автовишки для проведення робіт по 
обслуговуванню та облаштуванню вуличного освітлення, обрізки дерев. 
Автовишка ЗИЛ ЛГП-22 –м. 1992 р. випуска, знаходиться в належному стані, 
вартість складає 190 000 грн. 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянська ЖЕК №1» та  
винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По одинадцятому питанню: 

ВИРІШИЛИ: заслухати інформацію та проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про інформацію щодо стану забезпечення законності, боротьби 
із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 
органів внутрішніх справ на території м. Деражні у 2016 році» начальника 
відділення поліції Летичівського відділу поліції Головного управління поліції 
в Хмельницькій області підполковника поліції Черевика І.О. та винести  на 
розгляд сімнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дванадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
зачитала проекти рішень  Деражнянської міської ради «Про надання 
допомоги на оздоровлення», «Про створення громадського пасовища», «Про 
депутатське звернення Приступи А.С.». 

ВИРІШИЛИ : підтримати вище зазначені проекти рішень 
Деражнянської міської ради та  винести на розгляд сімнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради» . 

Голосували «за» - одноголосно. 



Голова постійної комісії              Яглінський В.С. 

Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 




