
                                        Протокол № 4 

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

11 березня 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. 

Порядок денний: 

     1. Про затвердження плану зонування території 
         (зонінг) міста Деражня Хмельницької області. 
     2. Про затвердження схеми санітарного очищення м.Деражня  Хмельницької     
         області.  
     3  Про капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  
         житлових будинків, що перебувають на балансі комунального 
         підприємства «Деражнянська ЖЕК №1». 
     4. Про реконструкцію котельні по вул. Грушевського, 9/1  в м. Деражня  
         Хмельницької області в міський спортивно-оздоровчий центр. 
     5. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок.  
     6. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської 
         ради.                       

СЛУХАЛИ: 1.  
Про затвердження плану зонування території (зонінг) міста Деражня 
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: 2. 
Про затвердження схеми санітарного очищення 
міста Деражня 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: 3.  
Про капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  
житлових будинків, що перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК №1». 
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: 4. 
Про реконструкцію котельні по вул. Грушевського, 9/1  в м. Деражня 
Хмельницької області в міський спортивно-оздоровчий центр. 
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 внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 
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. 

СЛУХАЛИ: 6.  
Про внесення змін до персонального складу  
виконавчого комітету міської 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


