
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

17 листопада 2015 року                                                                   м.Деражня 

14.00 

                                                         Протокол № 1 

засідання першої сесії міської ради 
сьомого скликання (перше пленарне 
засідання) 
 

Голова Ковпак А.М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В.А. – секретар міської ради. 

Всього: 26 депутатів. 

Присутні: 25 депутатів міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Сулін І.А. (відрядження) 

 

Присутні: Берегова О.В. – голова районної ради. 

Загорулько Ю.В. –  перший заступник голови районної державної адміністрації. 

Подсоха О.О. –  керуючий справами апарату районної ради.  

Пилипчук О.В. – заступник голови райдержадміністрації.  

 

Відкрив сесію голова міської виборчої комісії Пузан М.Д. 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію голови міської виборчої комісії Пузана М.Д. про 
підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію голови міської виборчої комісії Пузана М.Д. про 
підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови взяти до відома. 

(додається) 

Голосували „за” – одноголосно. 

Продовжив ведення сесії міський голова А.М.Ковпак. 

Депутати одноголосно затвердили порядок денний. 

2. Про утворення лічильної комісії. 



Інформує міський голова Ковпак А. М. 

3. Про обрання секретаря міської ради. 

Інформує міський голова Ковпак А. М. 

4. Про утворення виконавчого комітету Деражнянської  міської ради  та 
затвердження його персонального складу. 

Інформує міський голова Ковпак А.  М. 

5. Про утворення робочої групи по розробці проекту Регламенту міської ради та 
проекту Положення про постійні комісії міської ради.  

Інформує міський голова Ковпак А. М. 

6. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському 
голові. 

Інформує секретар міської ради В.А.Сидорук. 

7. Про встановлення надбавки за високі досягнення в праці та преміювання 
міського голови. 

Інформує секретар міської ради В.А.Сидорук. 

8. Про встановлення надбавок за високі досягнення в праці та преміювання 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Інформує міський голова Ковпак А.М. 

Депутати перейшли до обговорення порядку денного. 

2. Про утворення лічильної комісії. 

СЛУХАЛИ: інформацію міського голови Ковпака А.М. про утворення 
лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення „ Про утворення лічильної комісії прийняти як 
рішення міської ради.(додається) 

Голосували „за” – одноголосно. 

3. Про обрання секретаря міської ради. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А.М., який запропонував кандидатуру 
Сидорук В.А. на посаду секретаря міської ради . 

ВИРІШИЛИ: Згідно протоколу лічильної комісії про результати таємного 
голосування по виборах секретаря міської ради, рахувати обраним секретарем 
міської ради Сидорук Валентину Аркадіївну. 

Голосували „за” – 19, „проти ” – 7, „утримались” – 0. 



4. Про утворення виконавчого комітету Деражнянської  міської ради  та 
затвердження його персонального складу. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А.М, який запропонував кількісний і 
персональний склад виконавчого комітету міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету. (рішення №4 додається) 

Голосували „за” – одноголосно. 

5. Про утворення робочої групи по розробці проекту Регламенту міської ради та 
проекту Положення про постійні комісії міської ради. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А.М. про утворення робочої групи по 
розробці проекту Регламенту міської ради та проекту Положення про постійні 
комісії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Утворити робочу групу по розробці проекту Регламенту міської 
ради та проекту  Положення про постійні комісії міської ради сьомого 
скликання в складі  7 чоловік. Головою групи обрати 

Дубілея Володимира Петровича(рішення №5 додається). 

Голосували „за” –  одноголосно. 

6. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському 
голові. 

СЛУХАЛИ: секретаря міської ради В.А. Сидорук про присвоєння рангу 
посадової особи місцевого самоврядування міському голові. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ковпак А. М., який повідомив про можливий 
конфлікт інтересів при прийняттї цього рішення  і свій намір утриматися від 
голосування. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 
міському голові. 

Голосували „за” – 25, „ проти ” – 0, „утримались” – 1. 

7. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці та преміювання 
міського голови. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря міської ради В.А.Сидорук про встановлення 
надбавки за високі досягнення в праці та преміювання міського голови. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ковпак А. М., який повідомив про можливий 
конфлікт інтересів при прийняттї цього рішення і свій намір утриматися від 
голосування. 

 



ВИРІШИЛИ: Проект рішення „ Про встановлення надбавки за високі 
досягнення у праці та умови преміювання міського голови ” прийняти як 
рішення міської ради.(додається) 

Голосували „за” – 25, „ проти ” – 0, „утримались” – 1. 

8. Про встановлення надбавок за високі досягнення у праці та преміювання 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря міської ради В.А Сидорук про встановлення 
надбавок за високі досягнення у праці та преміювання заступників  міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про встановлення надбавок за високі 
досягнення у праці та преміювання заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради» прийняти як рішення міської 
ради(додається). 

Голосували „за” – одноголосно. 

 

В пленарному засіданні оголошено перерву до 14 години 24.11.2015 року. 
Робочій групі по розробці проекту Регламенту міської ради та проекту 
Положення про постійні комісії міської ради сьомого скликання доручено 
розробити та подати на розгляд сесії проект Регламент міської ради та проект 
Положення про постійні комісії міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      А.М.Ковпак 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

24 листопада 2015 року                                                                     м.Деражня 

14.00 

                                             Продовження протоколу № 1 

 

засідання першої сесії міської ради 
сьомого скликання (друге пленарне 
засідання) 
 

Голова Ковпак А.М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В.А. – секретар міської ради. 

Всього: 26 депутатів. 

Присутні: 24 депутати міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Сидорчук О.О., Яглінський В.С.(відрядження). 

 

Порядок денний: 

9.  Про затвердження регламенту Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: міський голова Ковпак А. М.) 

10. Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх 
персонального складу та вибори голів постійних комісій  

 (Доповідач: міський голова Ковпак А. М.) 

11. Про затвердження Положення про постійні комісії Деражнянської міської 
ради. 

(Доповідач: секретар міської ради Сидорук В.А..) 

 

Депутати перейшли до обговорення порядку денного. 

 



9.  Про затвердження регламенту Деражнянської міської ради. 

СЛУХАЛИ: голову міської ради Ковпака А.М. про проект Регламенту                        
міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про затвердження регламенту Деражнянської 
міської ради.» прийняти за основу.(додається) 

Голосували „за” – одноголосно. 

При обговоренні запропоновані наступні зміни: 

ввести назви кожної статті Регламенту міської ради; 

голосували „за” – одноголосно 

в п.2 ст.17 речення «Пропозиції до порядку денного сесії та проекти рішень 
ради вносяться вище зазначеними органами не пізніше як за 20 днів до 
пленарного засідання» замінити на: «Пропозиції до порядку денного сесії та 
проекти рішень ради вносяться вище зазначеними органами не пізніше як за 20 
робочих днів до пленарного засідання»; 

голосували „за” – одноголосно 

в п.1 ст.21 речення «Проекти рішень про затвердження програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста і міського бюджету вносяться не 
пізніше як за 20 днів до їх розгляду на сесії» замінити на: «Проекти рішень про 
затвердження програми соціально - економічного та культурного розвитку 
міста і міського бюджету вносяться не пізніше як за 20 робочих днів до їх 
розгляду на сесії»; 

голосували „за” – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про затвердження регламенту Деражнянської 
міської ради.» із проголосованими змінами прийняти як рішення міської ради. 

Голосували „за” – одноголосно. 

10. Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх 
персонального складу, обрання голів постійних комісій. 

СЛУХАЛИ: голову міської ради Ковпака А.М. про утворення постійних комісій 
міської ради, затвердження їх персонального складу, обрання голів постійних 
комісій. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про утворення постійних комісій міської ради, 
затвердження їх персонального складу, обрання голів постійних комісій» 
прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували „за” – одноголосно. 



11. Про затвердження Положення про постійні комісії Деражнянської міської 
ради. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря міської ради Сидорук В.А. про 
затвердження Положення про постійні комісії Деражнянської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення „ Про затвердження Положення про постійні 
комісії” прийняти як рішення міської ради.(додається). 

Голосували „за” – одноголосно. 

 

Міський голова                                                                               А.М.Ковпак 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Список депутатів міської ради, 

присутніх на сесії міської ради 

17.11.2015 року 

 

	
1. Карабанов Володимир Миколайович  
2. Зубіцький Олександр Миколайович 
3. Олещук Наталія Іванівна 
4. Яглінський Валерій Станіславович 
5. Полупанов Ігор Леонідович 
6. Коротун Надія Василівна 
7. Шипович Едуард Олександрович 
8. Дубілей Володимир Петрович 
9. Сидорчук Олександр Олександрович 
10. Сидорук Валентина Аркадіївна 
11. Березовський Олександр Володимирович 
12. Молочнюк Олександр Олексійович 
13. Романів Віктор Іванович 
14. Зеленовська Лілія Миколаївна 
15. Гикавчук Володимир Петрович 
16. Радченко Олександр Петрович 
17. Харатін Михайло Ярославович 
18. Заворотний Андрій Юрійович 
19. Бондар Ольга Євгеніївна 
20. Нікіфоров Степан Степанович 
21. Приступа Анатолій Станіславович 
22. Гольник Оксана Петрівна  
23. Тамоєв Джумбер Валерійович 
24. Савіцький Сергій Володимирович 
25. Андріюк Олена Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на сесії міської ради 

24.11.2015 року 

 

 

1. Сулін Ігор Анатолійович 
2. Карабанов Володимир Миколайович  
3. Зубіцький Олександр Миколайович 
4. Олещук Наталія Іванівна 
5. Полупанов Ігор Леонідович 
6. Коротун Надія Василівна 
7. Шипович Едуард Олександрович 
8. Дубілей Володимир Петрович 
9. Сидорук Валентина Аркадіївна 
10. Березовський Олександр Володимирович 
11. Молочнюк Олександр Олексійович 
12. Романів Віктор Іванович 
13. Зеленовська Лілія Миколаївна 
14. Гикавчук Володимир Петрович 
15. Радченко Олександр Петрович 
16. Харатін Михайло Ярославович 
17. Заворотний Андрій Юрійович 
18. Бондар Ольга Євгеніївна 
19. Нікіфоров Степан Степанович 
20. Приступа Анатолій Станіславович 
21. Гольник Оксана Петрівна  
22. Тамоєв Джумбер Валерійович 
23. Савіцький Сергій Володимирович 
24. Андріюк Олена Олександрівна 

 

 


