
ПРОТОКОЛ № 10 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

20.05.2016 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 5 чол.: 

Голова комісії  - Шипович Едуард Олександрович 
Заступник голови комісії – Приступа Анатолій Степанович 
Секретар комісії –  Карабанов Володимир Миколайович 
Члени комісії:     
Зубіцький Олександр Миколайович 
Тамоєв Джумбер Валерійович 

Прийняли участь: голова Деражнянської міської ради – Ковпак А.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за  І-й квартал 2016 року 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

2. Про зміни до міського бюджету на 2016 рік 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок  



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

6. Про надання в оренду земельної ділянки 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

7. Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік, затверджених 
рішенням міської ради № 7   від 22.12.2015 р. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

8. Про внесення змін до п.2 «Заходів щодо реалізації програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік» 
затверджених рішенням міської ради від 22 грудня 2015 р.№ 5 «Про 
Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Деражні на 2016 рік» 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

9. Про  перейменування міських вулиць 
Доповідач: секретар Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

10. Про затвердження Програми розвитку волейболу м. Деражні на 
2016-2019 роки 
Доповідач: секретар Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

11. Про затвердження Програми профілактики злочинності в м. Деражні 
на 2016 -2020 роки 
Доповідач: секретар Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

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

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. По першому питанню:  



          СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про звіт про виконання міського бюджету за  І-й квартал 2016 року» та 
повідомила, що на протязі звітного періоду перевиконання бюджету складає – 
907,9 тис. грн. (182,2%) по таких видатках податку: податок на нерухоме 
майно (плата за землю) – 165,6% в сумі - 274,2 тис грн, в 2015 році за І-й 
квартал – 138,76%, в сумі 92,7 тис грн.; єдиний податок -312,91 % в сумі 
390,4 тис. грн., в 2015 році за І-у квартал – 150,25%, що в сумі складає 182,1 
тис грн.; акцизний податок з реалізації підакцизних товарів –148,9% в сумі –
183,3 тис грн в 2015 році за І-й квартал – 338,1%, в сумі – 421,4 тис грн.  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про звіт про виконання міського бюджету за  І-й квартал 2016 року та винести 
на розгляд десятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 

Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про зміни до міського бюджету на 2016 рік» та повідомила про зміни, які 
вносять до рішення Деражнянської міської ради № 3 від 22.12.2015 р., а саме: 
вільний залишок спеціального фонду міського бюджету направити на: 
«Видатки на утримання і ремонт автомобільних доріг» в сумі 4887,02грн. 
(одержувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»), збільшення обсягів доходів і 
видатків спеціального фонду міського бюджету в сумі 2 526 508,00грн. за 
рахунок  інших субвенцій  з обласного бюджету на: реконструкцію напірного 
каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної 
очистки господарсько-побутових стоків в м. Деражня в сумі 1353779,00грн.; 
розчистка русла правої притоки р. Вовк без назви м. Деражня 
Деражнянського району Хмельницької області – 315 559,00грн.; капітальний 
ремонт - розчистку русла південної притоки р. Вовк без назви, прилеглої до 
території містечка цукровиків м. Деражня Хмельницької області –   
257170,00грн.; капітальний ремонт - розчищення водовідвідного каналу в 
поймі  р. Вовк  м. Деражня  Деражнянського району Хмельницької області – 
600 000,00грн. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2016 рік із запропонованими пропозиціями 



та винести на розгляд десятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок із запропонованими пропозиціями  та  винести на розгляд 
десятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та винести на розгляд десятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони природного середовища 
Важельську Л.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради  
«Про безоплатну приватизацію земельних ділянок». 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про безоплатну приватизацію земельних ділянок та  винести на розгляд 
десятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони природного середовища 
Важельську Л.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради  
«Про надання в оренду земельної ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання в оренду земельної ділянки та  винести на розгляд десятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік, затверджених рішенням міської ради 
№ 7 від 22.12.2015 р. та звернення жителів м. Деражня, щодо проведення 
робіт по ремонту доріг по провул. Заводському. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1» на 2016 рік, затверджених рішенням міської ради № 7  від 
22.12.2015 р. та звернення жителів м. Деражня та винести на розгляд десятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 



По восьмому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до п.2 «Заходів щодо реалізації програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік» 
затверджених рішенням міської ради від 22 грудня 2015 р.№ 5 «Про 
Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражні на 
2016 рік» та звернення жителів м. Деражня, щодо проведення робіт по 
ремонту доріг по провул. Заводському. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до п.2 «Заходів щодо реалізації програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2016 рік» 
затверджених рішенням міської ради від 22 грудня 2015 р.№ 5 «Про 
Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражні на 
2016 рік» та звернення жителів м. Деражня, щодо проведення робіт по 
ремонту доріг по провул. Заводському та винести на розгляд десятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про  перейменування 
міських вулиць» та повідомила, що у зв’язку із цим проводилося громадське  
обговорення, збиралися підписи громадян, висвітлювалася інформація в ЗМІ, 
на офіційному сайті Деражнянської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про перейменування міських вулиць та  винести на розгляд десятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про  затвердження 
Програми розвитку волейболу м. Деражні на 2016-2019 роки» та звернення 
громадської організації «Деражнянський районний дитячий фізкультурно – 
спортивний клуб «Іскра» про надання фінансової допомоги в сумі 37000 грн. 



ВИРІШИЛИ: підтримати запропоновані пропозиції та винести їх  на 
розгляд десятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По одинадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про  затвердження 
Програми профілактики злочинності в м. Деражні на 2016 -2020 роки» 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження Програми профілактики злочинності в м. Деражні на 2016 
-2020 роки та  винести на розгляд десятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дванадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала звернення ПАТ «Українська 
залізниця» про встановлення мінімальних ставок податку за землі 
залізничного транспорту в 2017 р., а саме: в межах населеного пункту в 
розмірі не більше – 0, 25 %, а за межами не більше – 0,02 %. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
повідомив, що звернення ПАТ «Українська залізниця» взято комісією до 
відома та доручив юристу та спеціалістам Деражнянської міської ради 
детально вивчити дане питання, підготувати їм лист із своїми 
пропозиціями та про результати розгляду повідомити депутатів 
Деражнянської міської ради для прийняття остаточного рішення. 

Голова постійної комісії              Шипович Е.О. 

Секретар постійної комісії                                         Карабанов В.М. 


