
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 1 
16. 01. 2019 року                                                                                   м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 
                                                
Голова  Ковпак А. М. – міський голова. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні 14 членів виконкому: 
                                 
Ковпак А. М., Сидорук В.А., Івахов А. В., Беднарський О. А., Кравченко Т. Й., 
Лавренюк Н. І., Ткачук Н. Є., Онуфрійчук В. І., Гаврилюк Д. П., Панасюк А. М., 
Антощишин М. П., Матус В. О., Кухар І. Д., Черкаський М. В.. 

Відсутні: Сімашова Г. М., Кирилюк О. А., Фещук М. І., Юзва М. О..  

Запрошені: Зелінський А. Л. – голова Деражнянської районної адміністрації, 
Пушкар А. І. – директор КП «Деражнянський міськводоканал». 

Порядок денний: 

1. Звіт про фінансово – господарську діяльність КП «Деражнянська ЖЕК 
№1» та КП «Деражнянський міськводоканал» за 2018 рік. 

2. Про втрату чинності рішень виконавчого комітету. 

3. Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, 

що надаються комунальним підприємством «Деражнянський 
міськводоканал» населенню та споживачам всіх форм власності   

м. Деражня.  

4. Про утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового 
перевезення на міському маршруті загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня. 

5. Про видалення дерев. 



6. Про реєстрацію Шарчука В. П. помічником. 

7. Про присвоєння поштової адреси. 

СЛУХАЛИ: 1. Звіт про фінансово – господарську діяльність КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» та КП «Деражнянський міськводоканал» за 2018 рік. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.). 
ВИСТУПИЛИ: Пушкар А. І. про фінансово – господарську діяльність КП 
«Деражнянський міськводоканал» за 2018 рік (виступ додається). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Звіт про фінансово – господарську діяльність 
КП «Деражнянська ЖЕК №1» та КП «Деражнянський міськводоканал» за 2018 
рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 1 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про втрату чинності рішень виконавчого комітету.  
(Доповідач  - спеціаліст I – категорії міськвиконкому економіст Косевич Н. В.). 
ВИСТУПИЛИ: Івахов А. В. про зняття з балансу КП «Деражнянська ЖЕК №1» 
багатоквартирних житлових будинків. 
ВИСТУПИЛИ: Беднарський О. А. про проведення роз’яснювальної роботи з 
жителями багатоквартирних будинків щодо механізму визначення управителя 
житлових будинків, що перебувають на балансі комунальних підприємств. 
ВИСТУПИЛИ: Кравченко Т. Й. про механізм виплати субсидії за заявами 2019 
року та монетизацію субсидій в 2019 році. 
ВИСТУПИЛИ: Зелінський А. Л. про співпрацю міської ради, районної 
адміністрації, служби соціального захисту населення при вирішенні даного 
питання та про підтримку, при визначенні управителя житлових будинків, 
державних комунальних підприємств. 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про втрату чинності рішень виконавчого 
комітету» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№2 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 3. Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Деражнянський 
міськводоканал» населенню та споживачам всіх форм власності  м. Деражня. 

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

ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В. про пропозицію оприлюднення в районній 
газеті та на офіційному сайті міської ради таблиці моніторингу тарифів на 
водопостачання та водовідведення в містах та районних центрах Хмельницької 
області для порівняння з нашими тарифами. 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством 
«Деражнянський міськводоканал» населенню та споживачам всіх форм 
власності  м. Деражня. (№ 3 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового 
перевезення на міському маршруті загального користування автомобільним 
транспортом на території міста Деражня. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення комісії по обстеженню надання 
послуг пільгового перевезення на міському маршруті загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня» прийняти як рішення 
виконавчого комітету (№4 додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про видалення дерев. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про видалення дерев» прийняти як рішення 
виконавчого комітету (№ 5  додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про реєстрацію Шарчука В. П. помічником. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Шарчука В. П. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 6 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння поштової адреси. 



(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№7 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Лавренюк Н. І. надала інформацію про відзначення 25 березня 2019 року 75 
річчя визволення Деражнянщини від фашистських загарбників в Другій світовій 
війні. 

Міський голова                                                                            Ковпак А. М.


