
                                                  Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 

Протокол № 6 
23.05.2016 року                                                                                          м. Деражня 
 
засідання виконавчого комітету 
 
                                                                        
Голова  Ковпак А. М . –  міський голова 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради 
 
Всього: 18 членів виконкому. 
 
Присутні: 16 членів виконкому(список додається). 

Відсутні:                   
1. Фещук Микола Іванович, 
2. Антощишин Микола Петрович. 

                  
Порядок денний: 
		

 
1. Про звіт про виконання міського бюджету м. Деражня за I квартал 2016 
року. 
Інформує головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко  
Ірина Дмитрівна. 

2. Про надання квартири Губіцькому В.О.. 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

3. Про надання квартири Гусарець Ю.Л.. 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

4. Про святкування Дня міста. 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

5. Про надання дозволу на укладання договору дарування. 
Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.. 

6. Про встановлення відкоригованих тарифів комунальному підприємству 
«Деражнянський міськводоканал» з надання послуг з водопостачання та 
водовідведення.  

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

7. Про присвоєння поштової адреси по вул. Грушевського. 
Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.. 



8. Про присвоєння поштової адреси по вул. Інтернаціональна, 1. 
Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. 

	

 
СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання міського бюджету м. Деражня за I 
квартал 2016 року. (№ 44) 
(Доповідач  - головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко  
Ірина Дмитрівна) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про звіт про виконання міського бюджету  
м. Деражня за I квартал 2016 року» прийняти як рішення виконавчого комітету. 
(додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про надання квартири Губіцькому В.О..(№ 45) 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.)  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання квартири Губіцькому В. О.» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
                                                                                                                                                  
СЛУХАЛИ: 3. Про надання квартири Гусарець Ю.Л.. (№ 46) 
(Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання квартири Гусарець Ю.Л..» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                       
 Голосували  „за” – одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: 4. Про святкування Дня міста. (№ 47) 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про святкування Дня міста» прийняти як 
рішення виконавчого комітету. (додається)  
Голосували  „за”– одноголосно. 
                                                                                                                                                   
СЛУХАЛИ 5. Про надання дозволу на укладання договору дарування. (№ 48). 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  
органів ради Івахов А. В.) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про надання дозволу на укладання договору 
дарування» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
 



СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення відкоригованих тарифів комунальному 
підприємству «Деражнянський міськводоканал» з надання послуг з 
водопостачання та водовідведення.  (№ 49) 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
 
ВИСТУПИЛИ: Ткачук Н. І. про якість води, яка використовується жителями 
міста. 
ВИСТУПИЛИ: Кравченко Т. Й. про  доцільність введення змін до тарифів з  
1 липня 2016 року.                                                                            
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про встановлення відкоригованих тарифів 
комунальному підприємству «Деражнянський міськводоканал» з надання 
послуг з водопостачання та водовідведення», зі змінами,  прийняти як рішення 
виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – 14, утримались – 2. 
СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння поштової адреси по вул. Грушевського.(№50) 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по 
вул. Грушевського» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 
СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння поштової адреси. (№ 51) 
(Доповідач  - спеціаліст І категорії міськвиконкому – економіст Шибко М.В.) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси» прийняти як 
рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
                                                                          
 
 
     Міський голова                                                          А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список 
членів виконкому, присутніх на засіданні виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 23.05.2016 року 
	

	

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

                 Мацьков Микола Феліксович, 
       Сімашова Галина Миколаївна, 

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

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

       Панасюк Анатолій Миколайович,  
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Черевик Ігор Олексійович, 
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Юзва Максим Олексійович. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                           В. А. Сидорук 
	

	


