
                                        Протокол № 2 

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

25 січня 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., секретар міської ради Сидорук 
В.А., головний бухгалтер міської ради Гончаренко І.Д., спеціаліст І-ої категорії – 
економіст міської ради Шибко М.В., директор міськводоканалу Косевич О. Б., 
головний бухгалтер «Деражнянський ЖЕК №1» Ковальчук А. М.. 

Порядок денний: 
1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. 
2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 
рік. 

     3.  Про звіт комунальних підприємств щодо результатів фінансово- 
          господарської діяльності.  Розгляд пропозицій щодо оптимізації          
            господарської діяльності. План роботи на 2016 рік. 

4. Про встановлення ставок податку на майно в м.Деражні Хмельницької  
області.      

     5.  Про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 
          Хмельницької області від шкідливої дії вод на період   
          2015 – 2020 років. 
     6.  Про хід виконання Програми «Питна вода Деражні на  2014 – 2020      
           роки». 
     7.  Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної громади  
          м.Деражні, трикімнатної квартири №6 по вул. Заводській 1Г, за  
          комунальним  підприємством «Деражнянський ЖЕК №1» на праві 
          господарського відання. 

8. Про преміювання міського голови, заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради. 

СЛУХАЛИ: 1.  
Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. 
ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер міської ради Гончаренко І.Д.  
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований звіт та винести його на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 



СЛУХАЛИ: 2. 
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: 3.  
Звіт комунальних підприємств щодо результатів фінансово-господарської 
діяльності. Розгляд пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності. План 
роботи на 2016 рік. 
ВИСТУПИЛИ: директор міськводоканалу Косевич О. Б., головний бухгалтер 
«Деражнянський ЖЕК №1»  Ковальчук А. М.. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований звіт та винести його на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 4. 
Про встановлення ставок податку на майно в м.Деражні Хмельницької  
області. 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ої категорії – економіст міської ради Шибко М.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 5.  
Про хід виконання Програми захисту території м.Деражні Хмельницької області 
від шкідливої дії вод на період 2015 – 2020 років. 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ої категорії – економіст міської ради Шибко М.В.   
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 6.  
Про хід виконання Програми «Питна вода Деражні на  2014 – 2020 роки» 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ої категорії – економіст міської ради Шибко М.В.   
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 7.  
Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної громади 
м.Деражні, трикімнатної квартири №6 по вул. Заводській 1Г, за комунальним  
підприємством «Деражнянський ЖЕК №1» на праві господарського відання. 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ої категорії – економіст міської ради Шибко М.В.   
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 



СЛУХАЛИ: 8.  
Про преміювання міського голови, заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради. 
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Сидорук В.А. 
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


