
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 

Протокол № 5 
21 квітня  2016 року                                                                      м. Деражня 
 
засідання виконавчого комітету 
 
                                                                        
Голова  Ковпак А. М . –  міський голова 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради 
 
Всього: 18 членів виконкому. 
 
Присутні: 15 членів виконкому(список додається). 

Відсутні:                   
                 Юзва Максим Олексійович, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Черкаський Микола Васильович. 
                  

Порядок денний: 
		

1. Про організацію та відзначення 71- ої річниці з Дня Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років в м. Деражні. (рішення № 26) 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

2. Про реєстрацію Страдс Д.В. помічником. (№27) 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

3. Про реєстрацію Юрчак О.В. помічником. (№28) 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

4. Про реєстрацію Редько С.В. помічником.	(№29) 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

5. Про визнання такою, що втратила чинність, частина 5 рішення 
виконавчого комітету міської ради від 17 травня 2012р. № 46. (№30) 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

6. Про надання квартири Буртовій Г.С. (№31) 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

7. Про надання квартири Леськовій В. С..	(№32) 



Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

8. Про надання квартири Скорбатюк Л. С..	(№33) 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

9. Про надання квартири Мельник С. А..  (№34) 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

10. Про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства  
          «Деражнянська ЖЕК № 1» з вивезення побутових відходів. (№35) 
          Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.. 

11. Про внесення змін до Порядку визначення розміру плати за користування 
місцем, яке перебуває у комунальній власності та надається 
розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальної 
конструкції, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 32 від 21 
травня 2015 року «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої 
реклами та Порядку визначення розміру плати за користування місцем, 
яке перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам 
зовнішньої реклами для розташування спеціальної конструкції у місті 
Деражні». (№36) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.. 
12. Про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. (№37) 

     Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. (№38) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
14. Про видалення дерев. (№39) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
15. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 46. (№40) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
16. Про присвоєння поштової адреси по вул. Заводській, 1Г. (№41) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
17. Про присвоєння поштової адреси по вул. Інтернаціональна, 1. (№42) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
18. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 126. (№43) 

Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 
 

 
 
 



 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про організацію та відзначення 71 - ої річниці з Дня Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в м. Деражні. 
 (Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.)  
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про організацію та відзначення 71- ої річниці з 
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в м. Деражні.» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про реєстрацію Страдс Д.В. помічником. 
 (Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.)  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Страдс Д.В. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (додається) 
Голосували  „за” – 14, проти” – 1, „утримались” – 0. 
                                                                                                                                                  
СЛУХАЛИ: 3. Про реєстрацію Юрчак О.В. помічником. 
(Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Юрчак О.В. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                       
 Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 4. Про реєстрацію Редько С.В. помічником. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію Редько С.В. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається рішення)  
Голосували  „за”– 14, проти” – 1, „утримались” – 0. 
                                                                                                                                                   
СЛУХАЛИ 5. Про визнання такою, що втратила чинність, частини 5 рішення 
виконавчого комітету міської ради від 17 травня 2012р. № 46. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про визнання такою, що втратила чинність, 
частина 5 рішення виконавчого комітету міської ради від 17 травня 2012р. № 
46» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 6. Про надання квартири Буртовій Г.С. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  



органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про надання квартири Буртовій Г.С. » 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 7. Про надання квартири Леськовій В. С..  
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про надання квартири Леськовій В. С.» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 8. Про надання квартири Скорбатюк Л. С.. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про надання квартири Скорбатюк Л. С.» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 9. Про надання квартири Мельник С. А..   
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих 
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про надання квартири Мельник С. А.» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                  
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення тарифів на послуги комунального 
підприємства  «Деражнянська ЖЕК № 1» з вивезення побутових відходів.  
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.)  
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про встановлення тарифів на послуги 
комунального підприємства  «Деражнянська ЖЕК № 1» з вивезення побутових 
відходів» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до Порядку визначення розміру плати за 
користування місцем, яке перебуває у комунальній власності та надається 
розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальної 
конструкції, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 32 від 21 травня 
2015 року «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами та 
Порядку визначення розміру плати за користування місцем, яке перебуває у 
комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для 
розташування спеціальної конструкції у місті Деражні».  



(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.)  
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Порядку визначення 
розміру плати за користування місцем, яке перебуває у комунальній власності 
та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 
спеціальної конструкції, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 32 
від 21 травня 2015 року «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої 
реклами та Порядку визначення розміру плати за користування місцем, яке 
перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої 
реклами для розташування спеціальної конструкції у місті Деражні» прийняти  
як рішення виконавчого комітету. (додається) 
Голосували  „за”– 14, „проти” – 0, „утримались” – 1. 
                                                                                                                                                    
СЛУХАЛИ: 12. Про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про анулювання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                       
 Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.)  
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)  
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ 14. Про видалення дерев. 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про видалення дерев» прийняти як рішення 
виконавчого комітету (додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 46.   
	(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по вул. 
Миру, 46  » прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння поштової адреси по вул. Заводській, 1 Г. 
 (Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по вул. 
Заводській, 1 Г» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – 14,  „проти” – 0, „утримались” – 1. 



. 
 
СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння поштової адреси по вул. Інтернаціональна, 1. 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по вул. 
Інтернаціональна, 1» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 126. 
 
 (Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
ВИСТУПИЛИ: Сімашова Г. М. про відсутність схеми розміщення вказаних 
об’єктів на земельній ділянці по вул. Миру, 126.		
 
ВИСТУПИЛИ: Івахов А. В. про зміну назв зареєстрованих об’єктів. 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по   
вул. Миру, 126» прийняти як рішення виконавчого комітету. 
                           
Голосували: „за” – 6, проти” – 7, „утримались” – 2. 
 
Рішення не прийнято в зв’язку з відсутністю необхідної кількості голосів. 
Виконком Деражнянської міської ради пропонує перенести розгляд питання на 
чергове засідання комітету. До засідання заявнику пропонується подати 
додаткові документи, які підтверджують проведення капітального ремонту, 
реконструкції  нерухомого майна, тощо, внаслідок чого змінилося цільове 
призначення будівель, а також схему розміщення   вказаних об’єктів    на 
земельній ділянці.    
 
 
                                                                          
 
 
     Міський голова                                                          А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Список 
членів виконкому, присутніх на засіданні виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 21.04.2016 року 
	

	

                 Ковпак Андрій Миколайович, 
       Сидорук Валентина Аркадіївна,  
       Івахов Андрій Васильович, 

                 Мацьков Микола Феліксович, 
       Фещук Микола Іванович, 
       Сімашова Галина Миколаївна, 

                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна, 
                 Матус Віктор Олександрович,  

       Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 

       Панасюк Анатолій Миколайович,  
                 Антощишин Микола Петрович. 
                 Черевик Ігор Олексійович 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                           В. А. Сидорук 
	


