
                                                                                                    

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

перша сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

    листопада 2020 року                            м. Деражня                                         №  

 

   Про інформацію Деражнянської міської                                                                                 

територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Деражнянської 

міської ради та міського голови 

  Керуючись ч.2 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.4 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію  міської виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Деражнянської 

міської ради та міського голови, які відбулися 25 жовтня 2020 року взяти до відома. 

2. Розпочати процедуру реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Деражнянської 

міської ради Хмельницької області (Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, 

вул. Миру, буд. 37, код ЄДРПОУ 04403025): 

2.1. Лозівської селищної ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька обл., Деражнянський район, селище міського типу Лозове, ВУЛИЦЯ 

РАДЯНСЬКА, будинок 9, код ЄДРПОУ 04406319); 

2.2. Божиковецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Божиківці, вул. Седзюха, буд. 20/1, код 

ЄДРПОУ 04406199); 

2.3. Волоськівської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Волоське, вул. Садова, 36, код ЄДРПОУ 

04406213); 

2.4. Галузинецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Галузинці, вул. Фрунзе, буд. 43 код ЄДРПОУ 

03306260); 

2.5. Гатнянської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Гатна, вул. Куйбишева, буд. 2, код ЄДРПОУ 

04406147); 

2.6. Загінецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Загінці, вул. Центральна, 2, код ЄДРПОУ 

04406294); 

2.7. Зяньковецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Зяньківці, вул. Центральна, буд. 23, код 

ЄДРПОУ 04406182); 



2.8. Кальнянської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Кальня, вул. Калинова, буд. 7/2, код ЄДРПОУ 

04406124); 

2.9. Копачівської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Копачівка, вул. Миру, буд. 132, код ЄДРПОУ 

04406168); 

2.10. Коржовецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Коржівці, вул. Лесі Українки, буд. 51, код 

ЄДРПОУ 04406288); 

2.11. Мазниківської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Мазники, вул. Радянська, буд. 1, код 

ЄДРПОУ 04406302); 

2.12. Маниковецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Маниківці, вул. Яна Ольшанського, код 

ЄДРПОУ 04403060); 

2.13. Нижнянської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Нижнє, вул. Шестакова, 1, код ЄДРПОУ 

04406325); 

2.14. Новосілецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Новосілка, вул. Подільська, буд. 24, код 

ЄДРПОУ 04406176); 

2.15. Пилипівської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Пилипи, вул. Центральна, буд. 6, код 

ЄДРПОУ 04403031); 

2.16. Шпичинецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Шпичинці, код ЄДРПОУ 04406130). 

2.17. Шиїнецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Шиїнці, вул. Зарічна, 15, код ЄДРПОУ 

21319355). 

2.18. Яблунівської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Яблунівка пров. Миру, буд. 1, код ЄДРПОУ 

04403048). 

2.19. Явтухівської сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, . Явтухи, вул. Центральна, буд. 35, код 

ЄДРПОУ 04406207). 

2.20. Яськовецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області 

(Хмельницька область, Деражнянський р-н, с. Яськівці, вул. Перемоги, буд. 1, код ЄДРПОУ 

21319272). 

3. Встановити, що Деражнянська міська рада Хмельницької області є правонаступником 

всього майна, прав та обов’язків сільських рад, зазначених в частині 2 цього рішення. 

4. Уповноважити міського голову підписати акти приймання передачі документів, що 

нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 р., та створити комісію 

з прийому-передачі майна, активів та зобов’язань відповідних сільських рад на баланс 

Деражнянської міської ради. 



5. Деражнянській міській раді та її виконавчим органам забезпечити своєчасне та повне 

прийняття майна, активів та зобов’язань відповідних сільських рад на баланс 

Деражнянської міської ради. 

6. Міському голові вжити усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією 

припинення сільських рад, зазначених в частині 2 даного рішення, в результаті приєднання 

та про зміну відомостей щодо Деражнянської  міської ради в Єдиному державному реєстрі. 

 

 

 

 

 

  

         Міський голова                                                            Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 


