
                                            Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

Протокол № 3 

18 лютого  2016 року                                                              м. Деражня 

 

засідання виконавчого комітету 

 

                                                                        

Голова  Ковпак А.М . –  міський голова 

Секретар  Сидорук В.А. – секретар міської ради 

 

Присутні: Ковпак Андрій Миколайович, 

       Сидорук Валентина Аркадіївна,  

       Івахов Андрій Васильович, 

                 Мацьков Микола Феліксович, 

                 Островський Андрій Юрійович,  

       Фещук Микола Іванович, 

       Панасюк Анатолій Миколайович,  

       Сімашова Галина Миколаївна, 

                 Кирилюк Олег Андрійович. 

                 Ткачук Наталія Євгенівна, 

                 Антощишин Микола Петрович. 

                 Беднарський Олексій Альбінович, 

 

 

Відсутні                   

                  Юзва Максим Олексійович, 

                  Кухар Ігор Дмитрович, 

                  Онуфрійчук Володимир Іванович, 

                  Черкаський Микола Васильович, 

        Матус Віктор Олександрович,  

        Кравченко Тетяна Йосипівна, 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про включення в списки громадян, які користуються правом 

позачергового одержання житлових приміщень Куруц Дар’ю Юріївну. 

(рішення № 8) 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Івахов А. В.  

 



2. Про включення в списки громадян, які користуються правом 

позачергового одержання житлових приміщень Білецьку Жанну 

Іванівну. (№ 9) 

 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Івахов А. В.  

 

3. Про прийняття на квартирний облік для поліпшення житлових умов за 

місцем проживання Пашину Анжеліку Миколаївну. (№ 10) 

 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Івахов А. В.  

 

4. Про реєстрацію помічником. 

 

     1). Про реєстрацію Біляк Л. М. помічником. (№ 11/1) 

 

     2). Про реєстрацію Мазуренко А. О. помічником. (№ 11/2) 

 

3). Про реєстрацію Кольки Л. В. помічником. (№ 11/3) 

 

4). Про реєстрацію Бехти О. В. помічником. (№ 11/4) 

 

5). Про реєстрацію Палевського Д. А. помічником. (№ 11/5) 

 

          Інформує: заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

          органів ради Івахов А. В.  

 

5. Про визначення видів безкоштовних суспільно - корисних робіт і 

об’єктів для виконання громадських робіт засудженими та особами, які   

вчинили адміністративні правопорушення. (№ 12) 

 

          Інформує: заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

          органів ради Беднарський О. А.. 

6. Про встановлення дорожніх знаків по вул. Прилюка в м. Деражні.  

(№ 13) 

          Інформує: заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

          органів ради Беднарський О. А.. 

 

7. Про присвоєння поштової адреси по вул. Заремби, 30. (№ 14) 

 

Інформує: спеціаліст I  категорії міськвиконкому – економіст 

Шибко М. В.  

             

8. Про присвоєння поштової адреси по вул. Кринична, 42. (№ 15) 



 

Інформує: спеціаліст I  категорії міськвиконкому – економіст 

Шибко М. В.  

9. Про видалення дерев.(№ 16) 

Інформує: спеціаліст I  категорії міськвиконкому – економіст 

Шибко М. В.  

 

     10.Різне. 

 

         1). Інформація про забезпечення законності, боротьби зі злочинністю, 

          охорони громадського порядку та результати діяльності органів 

          внутрішніх справ на території Деражнянської міської ради у 2016 році.  

 

         Інформує: начальник сектору Давидович Д. В. 

    2). Інформація про присвоєння Парчевському В. К. звання «Почесний 

         громадянин  м. Деражня». 

              Інформує: заступник міського голови з питань діяльності     

          виконавчих органів ради Івахов А. В.                                                                                                                          

 

  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про включення в списки громадян, які користуються правом 

позачергового одержання житлових приміщень Куруц Дар’ю Юріївну. 

 

 (Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Івахов А. В.                                                                                                                          

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про включення в списки громадян, які 

користуються правом позачергового одержання житлових приміщень  

Куруц Дар’ю Юріївну прийняти як рішення виконавчого комітету. 

(додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про створення комісії з приймання – передачі у комунальну 

власність територіальної громади м.Деражня будинку по вулиці 

Промисловій, 26 в м. Деражня Хмельницької області. 

(Доповідач - спеціаліст I категорії міськвиконкому, економіст Шибко М.В.) 

                                                                                                                       

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про створення комісії з приймання – 

передачі у комунальну власність територіальної громади м.Деражня будинку 

по вулиці Промисловій, 26 в м. Деражня Хмельницької області » прийняти  

як рішення виконавчого комітету. (додається) 

                                                                                                                       

Голосували  „за” – одноголосно. 

                                                                                                                                                     



СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін в рішення міськвиконкому № 80 від 25 

жовтня 2012 року «Про утворення комісії для попереднього розгляду питань 

щодо видалення зелених насаджень на території міста» 

(Доповідач - спеціаліст I категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В. ).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін в рішення міськвиконкому 

№ 80 від 25 жовтня 2012 року «Про утворення комісії для попереднього 

розгляду питань щодо видалення зелених насаджень на території міста»» 

прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                         

 

 Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 4.1 Про реєстрацію помічником Біляк Л. М.. 

 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

органів ради Івахов А. В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію помічником Біляк Л. М.». 

прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 4.2. Про реєстрацію помічником Мазуренко А. О.. 

 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

органів ради Івахов А. В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію Мазуренко А. О. 

помічником » прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)  

                                                                                                                    

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 4.3. Про реєстрацію помічником Кольки Л. В. 

 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

органів ради Івахов А. В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію Кольки Л. В. 

помічником » прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)  

                                                                                                                    

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 4.4. Про реєстрацію Бехти О. В. помічником. 

 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  



органів ради Івахов А. В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію Бехти О.В. 

помічником » прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 4.5. Про реєстрацію Палевського Д. А. помічником. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

органів ради Івахов А. В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію Палевського Д. А. 

помічником » прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про визначення видів безкоштовних суспільно - корисних 

робіт і об’єктів для виконання громадських робіт засудженими та особами, 

які   вчинили адміністративні правопорушення. 

  

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

органів ради Беднарський О. А..) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про визначення видів безкоштовних 

суспільно - корисних робіт і об’єктів для виконання громадських робіт 

засудженими та особами, які вчинили адміністративні правопорушення.  

прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)    

                                                                                                                  

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення дорожніх знаків по вул. Прилюка в  

м. Деражня.  

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності   виконавчих  

органів ради Беднарський О. А..) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про встановлення дорожніх знаків по 

вул. Прилюка в м. Деражня прийняти як рішення виконавчого комітету. 

(додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння поштової адреси по вул. Заремби, 30. 

(Доповідач - спеціаліст I  категорії міськвиконкому – економіст 

Шибко М. В.)  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про присвоєння поштової адреси по  

вул. Заремби, 30» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 



СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння поштової адреси по вул. Кринична, 42. 

(Доповідач - спеціаліст I  категорії міськвиконкому – економіст 

Шибко М. В.)  

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про  присвоєння поштової адреси по 

вул. Кринична, 42 прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про видалення дерев. 

(Доповідач - спеціаліст I  категорії міськвиконкому – економіст 

Шибко М. В.)  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про видалення дерев» прийняти як рішення 

виконавчого комітету. (додається)  

                                                                                                                    

Голосували  „за” – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  Інформацію начальника сектору Давидовича Д. В. 

про забезпечення законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності органів внутрішніх  справ на території 

Деражнянської міської ради у 2016 році. 

  

УХВАЛИЛИ:  Інформацію про забезпечення законності, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів 

внутрішніх  справ на території Деражнянської міської ради у 2016 році взяти 

до відома.  

 

СЛУХАЛИ:  Інформацію заступника міського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради Івахова А. В. про присвоєння Парчевському В. К. 

звання «Почесний громадянин м. Деражня»  

 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію заступника міського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради Івахова А. В. про присвоєння Парчевському В. К. 

звання «Почесний громадянин м. Деражня» взяти до відома. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   А.М.Ковпак 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


