
ПРОТОКОЛ № 11 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

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

05.07.2016 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 4 чол.: 

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

Прийняли участь: секретар Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., 
заступник міського голови Деражнянської міської ради Беднарський О.А. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2016 
рік» 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 
  
2. Про виконання Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку м. Деражня за I- півріччя 2016 року. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

3. Про реконструкцію  мереж водопостачання м. Деражня Хмельницької 
області. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

4. Про реконструкцію  парку культури і відпочинку по вул. Миру в м. 
Деражня Хмельницької області. Влаштування спортивного сектора. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 



5. Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами 
«Чисте місто» на 2016-2025 роки в м. Деражня Хмельницької області. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

6. Про надання згоди на передачу на баланс ОСББ « Подільське» житлового 
комплексу по вул. Барській, 45 в м. Деражня. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

7. 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. 

8. 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. 

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

10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу 
на земельних торгах (у формі аукціону). 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

11. Про припинення права користування земельною ділянкою. 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

12. Про надання в користування земельної ділянки на підставі договору 
суперфіцій 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 



13. Різне. 

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 внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2016 
рік». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2016 
рік» із запропонованими пропозиціями та винести на розгляд одинадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 

міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про виконання Програми соціально – економічного та 
культурного розвитку м. Деражня за I- півріччя 2016 року» та надала 
роз’яснення по даній програмі. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку 
м. Деражня за I- півріччя 2016 року з запропонованими пропозиціями та 
винести на розгляд одинадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про реконструкцію  мереж водопостачання м. Деражня 
Хмельницької області» та надала роз’яснення,  що даний проект 



зареєстрований в фонді регіонального розвитку та підтриманий ними. 
Вартість робіт складає 7 000000 грн. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про  реконструкцію  мереж водопостачання м. Деражня Хмельницької області 
та  винести на розгляд одинадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про реконструкцію  парку культури і відпочинку по вул. Миру 
в м. Деражня Хмельницької області. Влаштування спортивного сектора». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про реконструкцію  парку культури і відпочинку по вул. Миру в м. Деражня 
Хмельницької області, влаштування спортивного сектора із запропонованими 
пропозиціями та  винести на розгляд одинадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради  «Про затвердження програми поводження з твердими 
побутовими відходами «Чисте місто» на 2016-2025 роки в м. Деражня 
Хмельницької області». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами 
«Чисте місто» на 2016-2025 роки в м. Деражня Хмельницької області та  
винести на розгляд одинадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 



По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради  «Про надання згоди на передачу на баланс ОСББ « Подільське» 
житлового комплексу по вул. Барській, 45 в м. Деражня». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання згоди на передачу на баланс ОСББ « Подільське» житлового 
комплексу по вул. Барській, 45 в м. Деражня та  винести на розгляд 
одинадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 
По сьомому 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» та надала роз’яснення по кожній 
земельній ділянці. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок крім п.1.16 Вергелюк О.М. площею 0,1200 га. із земель 
с/г призначення для ведення садівництва по вул. Завалля в м. Деражня з 
метою передачі у власність, оскільки дана земельна ділянка 
запроектована під дорогу,  заслухати пояснення директора ТОВ 
«Сонячна Деражня» та  винести на розгляд одинадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому 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 безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами, заслухати 
пояснення директора ТОВ «Сонячна Деражня» та винести на розгляд 
одинадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому 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  безоплатну приватизацію земельних ділянок». 

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

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому 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 проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для 
продажу на земельних торгах (у формі аукціону)». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення  Деражнянської міської ради 
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу на 
земельних торгах (у формі аукціону) та винести  на розгляд одинадцятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По одинадцятому 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  припинення права користування земельною ділянкою». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про припинення права користування земельною ділянкою та  винести на 
розгляд одинадцятої 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 проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про надання в користування земельної ділянки на підставі 
договору суперфіцій ». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання в користування земельної ділянки на підставі договору 
суперфіцій з встановленням річної плати 6 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки за рік та  винести на розгляд одинадцятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради» . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По тринадцятому  питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., яка 
зачитала звернення: голови депутатської фракції  О.П. Радченка з приводу 
звернення депутатів Деражнянської міської ради до ВРУ,  щодо виборів на 
Донбасі та звернення депутата Деражнянської міської ради Харатін М.Я., 
щодо розгляду можливості приведення до вимог правил безпечної 
експлуатації переходу через р. Вовк в районі дамби та упорядкування 
прибережної зони річки Вовк по вул. Завалля.  

ВИРІШИЛИ: звернення голови депутатської фракції  О.П. Радченка та  
депутата Деражнянської міської ради М.Я. Харатін взяти до відома  винести 
на розгляд одинадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради» . 

Голосували «за» - одноголосно. 



Голова постійної комісії              Шипович Е.О. 

Секретар постійної комісії                                         Карабанов В.М. 


