
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

22 грудня 2015 року                              14 - 00                                       м. Деражня 

Протокол № 2 

 

засідання другої сесії міської ради 
сьомого скликання 
 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Присутні: 25 депутатів міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Андріюк О. О. (хвора). 

Присутні: Панасюк Анатолій Миколайович – член міськвиконкому,  

Дащенко Вадим Віталійович – депутат районної ради, 

Парчевський Володимир Казимірович – голова Деражнянської  районної 

організації інвалідів радянської армії і дитинства. 

Запрошені:  Нестеришин Степан Федорович – редактор газети «Життя міста», 

Жураківський Олег Романович – приватний підприємець. 

 

Вів сесію міський голова А.М. Ковпак.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Деражні за 9 місяців 

2015р. 

Доповідає головний бухгалтер Гончаренко І. Д. 

2. Про внесення змін до бюджету м.Деражні на 2015 рік. 

Доповідає головний бухгалтер Гончаренко  І. Д. 

3. Про бюджет міста Деражні на 2016 рік. 



Доповідає головний бухгалтер Гончаренко І. Д. 

4. Звіт про виконання Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку міста за 2015 рік. 

Доповідає спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

5. Про Програму соціально - економічного та культурного розвитку міста на 

2016 рік. 

Доповідає спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

6. Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 

міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 

ЖЕК №1». 

Доповідає спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

7. Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 

міста, які перебувають на балансі комунального підприємства Деражнянська 

ЖЕК №1» на 2016 рік. 

Доповідає спеціаліст І-ої категорії –економіст Шибко М. В. 

8. Про реконструкцію станції штучної біологічної очистки господарсько -                                                                                                                                                                                

побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області. 

Інформує спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

9. Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 

громади м.Деражні квартири №6 по вул. Заводській, 1Г в м.Деражня  

Хмельницької області, яка придбана для сім’ї загиблого військовослужбовця 

Зубкова І. І. 

Інформує спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

10. Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 

громади м.Деражні будинку по вул. Промислова, 26 в м. Деражня. 

Інформує спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М.В. 

11. Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки. 

Інформує спеціаліст І-ої категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 

12. Про надання згоди на передачу дошкільних навчальних закладів міста та  

міських закладів культури з комунальної власності територіальної громади 



 м.Деражні в спільну комунальну власність територіальних громад 

Деражнянського району. 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А.В. 

13. Про припинення  випуску газети Деражнянської міської ради «Життя 

міста». 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А. В.  

14. Про включення до складу виконавчого комітету міської ради начальника            

Деражнянського районного сектору Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області підполковника 

служби цивільного захисту Кирилюка Олега Андрійовича та директора 

Деражнянського РЕМ Антощишина Миколу Петровича. 

Інформує секретар міської ради Сидорук В. А. 

15. Про план роботи міської ради  на 2016 р. 

Інформує секретар міської ради Сидорук В. А. 

16. Про депутатські запити Олещук Н. І., Яглінського В. С. 

Інформує секретар міської ради Сидорук В.А. 

17. Про припинення, шляхом ліквідації, роботи Деражнянського міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх ». 

Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А. В.  

18. Про капітальний ремонт – розчищення водовідвідного каналу в поймі  
р. Вовк м. Деражня Хмельницької області. 
Інформує спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М.В. 
 

 

Голова міської ради Ковпак А.М. повідомив  про формування депутатських 

фракцій: Деражнянської районної організації Політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ»» та політичної партії «Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність»». 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту другої сесії 

міської ради. 

(Доповідач – голова міської ради А.М. Ковпак) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент другої сесії міської 
ради. 

Голосували «за» – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Деражні за 9 

місяців 2015 р. 

(Доповідач - головний бухгалтер Гончаренко І. Д.)  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету 

м. Деражні за 9 місяців 2015 р. прийняти як рішення міської ради.(додається) 

Голосували: «за» - 26   , «проти» - 0 ,  «утримались» - 0.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету м.Деражні на 2015 рік. 

(Доповідач - головний бухгалтер Гончаренко  І. Д.) 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В.С. запропонував придбати кварцову лампу в 

дитячий садок «Журавлик». 

Голосували: «за» - 7   ,  «проти» - 11 ,  «утримались» -  8 .  Рішення не прийнято. 

Дубілей В.П. придбати всім садкам міста кварцові лампи. 

Голосували: «за» -  5 ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 21  .  Рішення не прийнято. 

Радченко О.П. вивчити дане питання і розгянути на наступній сесії. 

Голосували: «за» - 23   ,  «проти» - 0 ,  «утримались» - 3   .  Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про внесення змін до бюджету м. Деражні на 

2015 рік прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 24  ,  «проти» - 0  ,  «утримались» -  2 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про бюджет міста Деражні на 2016 рік.	

(Доповідач - головний бухгалтер Гончаренко  І. Д.) 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. вніс пропозицію наповнювати бюджет міста в 

2016 році за рахунок сплати земельного податку землекористувачами 

земельних ділянок, які використовують їх без правовстановлюючих документів. 

Провести аналіз сплати податку на нерухоме майно, переглянути відсоткову 

ставку орендної плати на землю. 



Сулін І.А. переглянути відсоткову ставку орендної плати на землю, але рішення 

мають бути зваженими. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про бюджет міста Деражні на 2016 рік прийняти 

як рішення міської ради.(додається) 

Голосували: «за» - 24  ,  «проти» - 0,  «утримались» - 2  .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4.Звіт про виконання Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку міста за 2015 рік. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про звіт про виконання Програми соціально - 

економічного та культурного розвитку міста за 2015 рік прийняти як рішення 

міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26  ,  «проти» - 0  ,  «утримались» -  0 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2016 рік. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В.) 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. про включення в Програму соціально - 

економічного та культурного розвитку міста на 2016р. реконструкцію майдану 

привокзального; будівництво та облаштування  громадського туалету;  

удосконалення системи міського освітлення.	

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2016 рік, з доповненням, прийняти як рішення 

міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26   ,  «проти» - 0  ,  «утримались» -  0 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 

«Деражнянська ЖЕК №1». 

 (Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про внесення змін до Заходів з утримання та 

ремонту об’єктів благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 

підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» прийняти як рішення міської ради. 

(додається) 



Голосували: «за» - 26  ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 0.  Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 

Деражнянська ЖЕК №1» на 2016 рік. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М.В.) 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В.С. запропонував внести в Заходи прокладання  

водопроводу до міського кладовища. 

Сулін І.А. постійно заслуховувати звіти комунальних підприємств про 

виконану роботу. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про затвердження Заходів з утримання та 

ремонту об’єктів благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 

підприємства Деражнянська ЖЕК №1» на 2016 рік прийняти як рішення міської 

ради. (додається) 

Голосували: «за» - 23   ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 3  .  Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про реконструкцію станції штучної біологічної очистки 

господарсько - побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В.)	

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. виділити на проведення розчистки відстійника 

каналізаційних стоків на ШБО 50000 грн. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про реконструкцію станції штучної біологічної 

очистки господарсько - побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області 

прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9.  Про надання згоди на передачу у комунальну власність 

територіальної громади м.Деражні квартири №6 по вул. Заводській, 1Г в 

м.Деражня  Хмельницької області, яка придбана для сім’ї загиблого 

військовослужбовця Зубкова І.І. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В.)  



УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про надання згоди на передачу у комунальну 

власність територіальної громади м.Деражні квартири №6 по вул. Заводській, 

1Г в м.Деражня  Хмельницької області, яка придбана для сім’ї загиблого 

військовослужбовця Зубкова І. І. прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання згоди на передачу у комунальну власність 

територіальної громади м.Деражні будинку по вул. Промислова, 26 в  

м. Деражня. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В.)  

УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про надання згоди на передачу у комунальну 

власність територіальної громади м.Деражні будинку по вул. Промислова, 26 в  

м. Деражня прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки. 

(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В.) 

ВИСТУПИЛИ: Жураківський О. Р. поновити строк дії договору оренди 

земельної ділянки на 3 роки під 3%. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про поновлення строку дії договору оренди 

земельної ділянки прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 21,  «проти» - 1 ,  «утримались» -  4 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12.Про надання згоди на передачу дошкільних навчальних закладів 

міста та  міських закладів культури з комунальної власності територіальної 

громади м. Деражні в спільну комунальну власність територіальних   громад   

Деражнянського району. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про надання згоди на передачу дошкільних 

навчальних закладів міста та міських закладів культури з комунальної власності 

територіальної громади м. Деражні в спільну комунальну власність 



територіальних   громад   Деражнянського району прийняти як рішення міської 

ради. (додається) 

Голосували: «за» - 18  ,  «проти» - 7  ,  «утримались» - 1  .  Рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 13. Про припинення  випуску газети Деражнянської міської ради 

«Життя міста». 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А. В.) 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. про необхідність продовження випуску газети 

міської ради. 

Нестеришин С.Ф. про роль газети в житті міста. 

Савіцький С.В. обґрунтував недоцільність випуску газети. 

УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про припинення  випуску газети Деражнянської 

міської ради «Життя міста» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 21  ,  «проти» - 3 ,  «утримались» - 2.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. Про включення до складу виконавчого комітету міської ради 

начальника Деражнянського районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області 

підполковника служби цивільного захисту Кирилюка Олега Андрійовича та 

директора Деражнянського РЕМ Антощишина Миколу Петровича. 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. включити до складу виконавчого  комітету 

голову районної організації національної спілки журналістів України, 

заслуженого журналіста України Заржицького В. Г. 

Голосували: «за» - 12  ,  «проти» - 8 ,  «утримались» - 6  .  Рішення не прийнято. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про включення до складу виконавчого комітету 

міської ради начальника Деражнянського районного сектору Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області підполковника служби цивільного захисту  

Кирилюка Олега Андрійовича та директора Деражнянського РЕМ 

Антощишина Миколу Петровича прийняти як рішення міської ради. 

(додається) 



Голосували: «за» - 17 ,  «проти» - 5 ,  «утримались» - 4  .  Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 15. Про план роботи міської ради  на 2016р. 

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

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В.С. виключити з плану роботи міської ради розгляд 

повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання депутатами доручень ради; 

перенести на друге півріччя звіти постійних комісій. 

В плані роботи на лютий виключити 2-ге питання та включити звіти міського 

голови та заступників міського голови. 

В плані роботи на березень виключити 4-ге питання та включити питання «Про 
підсумки роботи житлово – комунального господарства міста в зимовий період 
2015 – 2016 р.р.» . 

В плані роботи на липень включити питання про звіт виконавчих органів 
міської ради про виконання Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку міста на 2016 р. 

УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про план роботи міської ради  на 2016р. зі 

змінами прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято  

СЛУХАЛИ:  16. Про депутатський запит Олещук Н. І., Яглінського В.С.. 

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

УХВАЛИЛИ: 1.Проект рішення про депутатський запит Олещук Н. І. прийняти 

як рішення міської ради. (додається) 

2. В зв’язку з рішенням № 13 « Про припинення  випуску газети Деражнянської 

міської ради «Життя міста»» по депутатському запиту В. С. Яглінського 

рішення не приймати. 

Голосували: «за» -  одноголосно.  Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 17. Про припинення, шляхом ліквідації, роботи Деражнянського 

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх ». 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А.В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про припинення, шляхом ліквідації, роботи 

Деражнянського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» прийняти як рішення міської ради. (додається) 



Голосували: «за» -  одноголосно .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:	18. Про капітальний ремонт – розчищення водовідвідного каналу в 
поймі р. Вовк м. Деражня Хмельницької області. 
(Доповідач - спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М.В.) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення про капітальний ремонт – розчищення 
водовідвідного каналу в поймі р.Вовк м.Деражня Хмельницької області 
прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» -  одноголосно.  Рішення прийнято. 

 
 
  

 

Регламент другої 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 16.30 год 

 

 

 

 

Міський голова                      А. М. Ковпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 

депутатів Деражнянської міської ради, які взяли участь 

в роботі другої сесії сьомого скликання 22.12.2015р. 

1. Сулін Ігор Анатолійович 

2. Карабанов Володимир Миколайович  

3. Зубіцький Олександр Миколайович 

4. Олещук Наталія Іванівна 

5. Яглінський Валерій Станіславович 

6. Полупанов Ігор Леонідович 

7. Коротун Надія Василівна 

8. Шипович Едуард Олександрович 

9. Дубілей Володимир Петрович 

10. Сидорчук Олександр Олександрович 

11. Сидорук Валентина Аркадіївна 

12. Березовський Олександр Володимирович 

13. Молочнюк Олександр Олексійович 

14. Романів Віктор Іванович 

15. Зеленовська Лілія Миколаївна 

16. Гикавчук Володимир Петрович 

17. Радченко Олександр Петрович 

18. Харатін Михайло Ярославович 

19. Заворотний Андрій Юрійович 

20. Бондар Ольга Євгеніївна 

21. Нікіфоров Степан Степанович 

22. Приступа Анатолій Станіславович 

23. Гольник Оксана Петрівна  

24. Тамоєв Джумбер Валерійович 

25. Савіцький Сергій Володимирович 

 

Секретар міської ради                                                                В. А. Сидорук 



 


