
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

Протокол № 13 

22.12.2016 року                                                                                    м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 

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

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні:  
                 Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Івахов Андрій Васильович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Юзва Максим Олексійович,  
                 Черкаський Микола Васильович, 

       Панасюк Анатолій Миколайович, 
       Кравченко Тетяна Йосипівна,  

                 Ткачук Наталія Євгенівна. 

Відсутні:   
                 Черевик Ігор Олексійович, 
                 Матус Віктор Олександрович 
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович. 

Порядок денний: 

1. Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. 

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



3. Про схвалення бюджету м. Деражня на 2017 рік. 

4. Про роботу громадської  комісії з житлових питань при виконкомі міської 
ради за 2016 рік. 

5. Про реєстрацію помічником Яніної Т. В.. 

6. Про реєстрацію помічником Майстер П. В.. 

7. Про присвоєння поштової адреси  по вул. Проскурівська,7. 

8. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 132. 

9. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати – 

    героїня» Білецькій Ж. І..  

10. Про подання щодо призначення опікуна. 

11. Про затвердження плану роботи виконкому на 2017 рік. 

12. Про присвоєння поштової адреси по вул. Мічуріна, 26/1. 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій. 

(Доповідачі - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О.А., директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1» Харатін М. Я.) 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про імовірність перегляду тарифів в січні 2017 
року. 

ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В. про необхідність знаходження резервів на 
заробітну плату працівникам комунального підприємства. 
ВИСПУПИЛИ: Юзва М. О. про необхідність ознайомлення жителів міста з 
графіком прибирання їх прибудинкових територій.                                                                                                                                                

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про затвердження тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» прийняти як рішення 
виконавчого комітету.  (рішення № 88 додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення відкоригованих тарифів комунальному 
підприємству «Деражнянський міськводоканал» з надання послуг з 
водопостачання та водовідведення. 

(Доповідачі - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А., директор КП «Деражнянський міськводоканал» 
Косевич О. Б.) 



ВИСТУПИЛИ: Фещук М. І. про коригування тарифів в випадку зменшення 
плати за електроенергію з 1 січня 2017 року та необхідність оприлюднення 
рішення в засобах масової інформації. 
ВИСТУПИЛИ: Ткачук Н. Є. про необхідність проведення щоквартального 
дослідження якості води, вартість якого входить в тариф по оплаті послуг з 
водопостачання.  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення відкоригованих тарифів 
комунальному підприємству «Деражнянський міськводоканал» з надання 
послуг з водопостачання та водовідведення» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету. (№ 89 додається) 

Голосували  „за” – 13, „проти” – 0, „утримались” – 1. 

СЛУХАЛИ: 3. Про схвалення бюджету м. Деражні на 2017 рік.  

(Доповідач  - головний бухгалтер Гончаренко І. Д.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про схвалення бюджету м. Деражні на 2017 
рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 90 додається) 

Голосували  „за” – 13, „проти”- 0, „утримались” – 1. 

СЛУХАЛИ: 4. Про роботу громадської  комісії з житлових питань при 
виконкомі міської ради за 2016 рік.  

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про роботу громадської  комісії з житлових 
питань при виконкомі міської ради за 2016 рік» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету. (№ 91 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 5. Про реєстрацію помічником Яніної Т. В.. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію помічником Яніної Т. В.» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 92 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
СЛУХАЛИ: 6. Про реєстрацію помічником Майстер П. В..  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію помічником Майстер П. В.» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 93 додається) 



Голосували  „за” – одноголосно. 
СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння поштової адреси  по вул. Проскурівська, 7.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси  по  
вул. Проскурівська, 7» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 94 
додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
СЛУХАЛИ: 8.  Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 132. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 
132» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 95 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 
СЛУХАЛИ: 9. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 
«Мати - героїня» Білецькій Ж. І..  

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про порушення клопотання про присвоєння 
почесного звання «Мати - героїня» Білецькій Ж. І.» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету. (№ 96 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 10. 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. (№ 97 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження плану роботи виконкому на 2017 рік.  

(Доповідач  - секретар міської ради Сидорук В. А.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи виконкому на 
2017 рік » прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 98 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 12.  Про присвоєння поштової адреси по вул. Мічуріна, 26/1. 



(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси по  

вул. Мічуріна, 26/1» прийняти  як рішення виконавчого комітету. 

 (№ 99 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 

   Секретар міської ради                                                            В. А. Сидорук 


