
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

21 грудня 2018 року                           14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 52 

засідання п’ятдесят другої сесії  
міської ради сьомого скликання 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні 14 депутатів: 

Березовський О. В., Гольник О. П., Дащенко В. В., Заворотний А. Ю.,                    
Зубіцький О. М., Карабанов В. М., Коротун Н. В., Молочнюк О. О.,                    
Приступа А. С., Радченко О. П., Сидорук В. А., Сулін І. А., Харатін М. Я., 
Яглінський В. С.. 

Відсутні: Андріюк О. О., Бондар О. Є., Гикавчук В. П., Дубілей В. П.,                            

Зеленовська Л. М., Нікіфоров С. С., Олещук Н. І., Полупанов І. Л., Романів В. 

І., Сидорчук О. О., Тамоєв Д. В., Шипович Е. О.. 

Присутні: 

Зелінський А. Л. – голова Деражнянської районної адміністрації. 

Лавицька О. В. – начальник відділу організаційно – інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю. 

Юрківський М. Б. – директор Деражнянської районної студії телебачення TV 

– 43. 

Парчевський В. К. – голова районного об’єднання інвалідів армії та 

дитинства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Вів сесію міський голова А. М. Ковпак. 

Порядок денний: 

1. Про міський бюджет на 2019 рік. 



2. Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку міста Деражня на 2019 рік.  

3. Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік.  

4. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень на 
території міста Деражня на 2019 – 2020 роки. 

5. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту міста 
Деражня на 2019 рік. 

6. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

8. Про продаж земельної ділянки. 

9. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської 
ради. 

10. Про затвердження плану роботи міської ради на 2019 рік. 

11. Про  преміювання міського голови. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту п’ятдесят 
другої  сесії міської ради. 

(Інформує міський голова А. Ковпак). 

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

Голосували: «за» - 15, проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про міський бюджет на 2019 рік.  

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення « Про міський бюджет на 2019 рік» прийняти 
як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято.  



СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міста Деражня на 2019 рік.   

(Доповідач: спеціаліст I–категорії міськвиконкому - економіст Косевич Н.В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми соціально – 
економічного та культурного розвитку міста Деражня на 2019 рік» прийняти 
як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 

2019 рік. 

(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому - економіст Косевич Н. 

В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми благоустрою 
міста Деражня на 2019 рік» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень на території міста Деражня на 2019 – 2020 роки. 

(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому - економіст Косевич Н. 

В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень на території міста Деражня на 2019 – 2020 

роки» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту міста Деражня на 2019 рік. 

(Доповідач: спеціаліст I – категорії міськвиконкому - економіст Косевич Н. 

В.).                                            



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту міста Деражня на 2019 рік» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  6. 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.).  

ВИСТУПИЛИ: Дащенко В. В. про можливий конфлікт інтересів при 

голосуванні даного питання і своє рішення не брати участі в голосуванні.                                          

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як 
рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 14, «проти» - 0,  «утримались» - 0, «не голосували» -1  

(додаток 7). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  7. 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.).                                            

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних 
ділянок громадянами» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 8). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про продаж земельної ділянки. 



(Доповідач – спеціаліст  I – категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки» прийняти як 

рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до персонального складу виконавчого 
комітету міської ради. 
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету міської ради» прийняти як рішення міської ради 
(додається). 
Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження плану роботи міської ради на 2019 рік. 
(Доповідач: секретар міської ради Сидорук В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи міської ради 
на 2019 рік » прийняти як рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 15, «проти» - 0,  «утримались» - 0. (Додаток 11). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про  преміювання міського голови. 
(Доповідач: секретар міської ради Сидорук В. А.). 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про можливий конфлікт інтересів при 
голосуванні даного питання і своє рішення не брати участі в голосуванні. 
                                          
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  преміювання міського голови» прийняти 
як рішення міської ради. (додається) 
Голосували: «за» - 14, «проти» - 0,  «утримались» - 0, «не голосували» -1. 

(Додаток 12). 

Рішення прийнято. 

Слухали інформацію директора Деражнянської районної студії телебачення 

TV – 43 Юрківського М. Б. про ситуацію, яка склалася на  Деражнянській 



студії телебачення в зв’язку з припиненням аналогового мовлення по всій 

країні та прохання до міської ради виступити співзасновником місцевої студії 

телебачення. 

Регламент п’ятдесят другої сесії сьомого скликання: 

Початок роботи сесії                                      о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей              до 10 хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи              до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 15год 20 хв 

Міський голова                                        Ковпак А. М. 


