
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

07 липня 2017 року                       14 - 00                                      м. Деражня 

                                                  Протокол № 28 

засідання двадцять восьмої сесії  
міської ради сьомого скликання 
 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Присутні:  16  депутатів міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Березовський О. В., Гикавчук В. П., Заворотний А. Ю.,   

Нікіфоров С. С., Карабанов В. М., Романів В. І., Тамоєв Д. В.,  

Савіцький С. В., Сулін І. А., Гольник О. П.. 

На сесію запрошений Косевач О. Б. - директор КП «Деражнянський 

міськводоканал». 

Вів сесію міський голова А. М. Ковпак. 

  

Порядок денний 

1. Про зміни до міського бюджету  на  2017 рік. 
          Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.. 

2. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 
Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Важельська Л. В.. 

3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 
Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Важельська Л. В. 

4.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та зміну цільового призначення земельних ділянок. 



Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Важельська Л. В. 

5. Про продаж земельної ділянки.  
Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Важельська Л. В. 

6. Про продаж земельних ділянок.	 
Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Важельська Л. В. 

7. Про  створення громадського пасовища. 
Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих                                 
органів ради Івахов А. В.. 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 р. № 5 
«Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2017 рік». 
Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих                                 
органів ради Беднарський О. А.. 

9. Про інформацію щодо ефективності використання транспортних 
засобів комунальних підприємств м. Деражні Хмельницької області. 
Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих                                 
органів ради Беднарський О. А.. 

10. Різне. Про депутатське звернення  Олещук Н. І.. 

 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту  двадцять 
восьмої сесії міської ради. 

(Доповідач – голова міської ради А. Ковпак) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент двадцять восьмої 
сесії міської ради.  

Голосували: «за» - 16, «проти» - 0,  «утримались» - 0.  (Додаток 1)  

Порядок денний та регламент затверджено.  

СЛУХАЛИ: 1.	Про зміни до міського бюджету  на  2017 рік. 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

ВИСТУПИЛИ: Приступа А. С. Про долю будівлі автобусної станції. 



ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про рішення районної ради, щодо виділення 
коштів на купівлю автостанції та про перехід даної будівлі, після купівлі, в 
комунальну власність міста. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про зміни до міського бюджету  на  2017 рік» 
прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 2)  

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як 
рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0 ,  «утримались» - 0. (Додаток 3) 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами.  
(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних 
ділянок громадянами» прийняти як рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 4) 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та зміну цільового призначення земельних ділянок. 
(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. про можливий конфлікт інтересів при 
прийнятті цього рішення  і свій намір утриматися від голосування. 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та зміну цільового призначення 
земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 16, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 5) 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про продаж земельної ділянки. 
(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки» прийняти як 
рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 6) 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:6. Про продаж земельних ділянок  
(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельних ділянок» прийняти як 
рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 7) 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про  створення громадського пасовища. 
(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  створення громадського пасовища» 
прийняти як рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 8) 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 
р. № 5 «Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2017 рік». 
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих                                 
органів ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 23 грудня 2016 р. № 5 «Про затвердження Заходів з утримання та ремонту 
об’єктів благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 



підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2017 рік»» прийняти як рішення 
міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 9) 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про інформацію щодо ефективності використання 
транспортних засобів комунальних підприємств м. Деражні Хмельницької 
області  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих                                 
органів ради Беднарський О. А.). 

ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про інформацію щодо стану техніки, яку 
закупили, про обсяг і вид виконаних робіт, наданих послуг(інформація 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Косевич О. Б. про кількість і стан закупленої техніки, 
ефективність її роботи(інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шипович Е. О. про більш детальний аналіз ефективності 
роботи закупленої техніки. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про інформацію щодо ефективності 
використання транспортних засобів комунальних підприємств м. Деражні 
Хмельницької області» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 17 , «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 10)  

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Різне. 

Міський голова проінформував про депутатське звернення Олещук Н. І. 

щодо взяття на облік та ремонт криниці по вул. Сагайдачного,11 та 

пропозицію передати звернення на розгляд і вивчення комісії з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності.. 

Регламент двадцять восьмої сесії сьомого скликання: 

Початок роботи сесії                                     о 14.00 год 

Тривалість доповідей             до 15  хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи     до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 15.30 год 

Міський голова                                              А. М. Ковпак 



Список 

депутатів Деражнянської міської ради, які взяли участь 

в роботі двадцять восьмої сесії сьомого скликання 07.07.2017р. 

 

1. Андріюк Олена Олександрівна 
2. Бондар Ольга Євгеніївна 
3. Дубілей Володимир Петрович 
4. Зеленовська Лілія Миколаївна 
5. Зубіцький Олександр Миколайович 
6. Коротун Надія Василівна 
7. Молочнюк Олександр Олексійович 
8. Олещук Наталія Іванівна 
9. Приступа Анатолій Станіславович 
10. Полупанов Ігор Леонідович 
11. Радченко Олександр Петрович 
12. Сидорук Валентина Аркадіївна 
13. Сидорчук Олександр Олександрович 
14. Харатін Михайло Ярославович 
15. Шипович Едуард Олександрович 
16. Яглінський Валерій Станіславович 

 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                В. А. Сидорук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


