
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

Протокол № 11 

20. 10.2016 року                                                                                    м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 

                                                                        
Голова  Ковпак А. М . –  міський голова 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні:  
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Івахов Андрій Васильович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 

       Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович. 

Відсутні: 
                 Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Юзва Максим Олексійович,  
                 Черевик Ігор Олексійович,                 

       Панасюк Анатолій Миколайович,  
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна. 

Присутні:  Дмитришин Іван Петрович. 

Порядок денний: 
  

1. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 19/1. 

2. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 81/1. 

3. Про присвоєння поштової адреси по вул. Сагайдачного, 10/1. 



4. Про присвоєння поштової адреси по вул. Подільська, 51, кв.2. 

5. Про присвоєння поштової адреси по вул. Завалля, 54. 

6. Про присвоєння поштової адреси по вул. Козацька, 14 а. 

7. Про виключення Дмитришина І. П. зі списку громадян, які  користуються 
правом позачергового одержання жилих приміщень. 

8. Про виключення Веселовської О. П. та членів її сім’ї зі списку громадян, 
які  користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. 

9. Про подання щодо призначення опікуна. 

10.Про видалення дерев.  

11.Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо – зимовий період у 2016 - 2017 роках. 

СЛУХАЛИ: 1. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 19/1. 
(Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по  
вул. Миру, 19/1» прийняти як рішення виконавчого комітету.  (рішення № 75 
додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 2. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 81/1.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 
81/1» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 76 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
                                                                                                                                                  
СЛУХАЛИ: 3. Про присвоєння поштової адреси по вул. Сагайдачного, 10/1. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по 
 вул. Сагайдачного, 10/1» прийняти як рішення виконавчого комітету. 
(№ 77 додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння поштової адреси по вул. Подільська, 51, кв.2. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по  
вул. Подільська, 51, кв.2» прийняти як рішення виконавчого комітету. (№ 78 
додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння поштової адреси по вул. Завалля, 54. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по вул. 
Завалля, 54» прийняти як рішення виконавчого комітету. (№ 79 додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 6. Про присвоєння поштової адреси по вул. Козацька, 14 а. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по  
вул. Козацька, 14 а» прийняти як рішення виконавчого комітету.  
(№ 80 додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 7. Про виключення Дмитришина І. П. зі списку громадян, які  
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

ВИСТУПИЛИ: 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про виключення Дмитришина І. П. зі списку 
громадян, які  користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень» прийняти як рішення виконавчого комітету. (№ 81 додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – . 
Рішення не прийнято за відсутності необхідної кількості голосів. 
СЛУХАЛИ: 8. Про виключення Веселовської О. П. та членів її сім’ї зі списку 
громадян, які  користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про виключення Веселовської О. П. та членів її 
сім’ї зі списку громадян, які  користуються правом позачергового одержання 
жилих приміщень» прийняти як рішення виконавчого комітету. (№ 82 
додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 



СЛУХАЛИ: 9. Про подання щодо призначення опікуна. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про подання щодо призначення опікуна» 
прийняти як рішення виконавчого комітету.  
(№ 83 додається)                                                                                                                     
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 10. Про видалення дерев. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про видалення дерев» прийняти як рішення 
виконавчого комітету. (№ 84 додається)                                                                                                                   
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 11. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до 
роботи в осінньо – зимовий період у 2016 - 2017 роках. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до роботи в осінньо – зимовий період у 2016 - 2017 роках» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (№ 85 додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

     Міський голова                                                          А. М. Ковпак 




