
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 5 
20. 03. 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 13 членів виконкому: 
                                 
Ковпак А. М., Сидорук В. А., Івахов А. В., Беднарський О. А., Кравченко Т. Й., 
Лавренюк Н. І., Онуфрійчук В. І., Кухар І. Д., Черкаський М. В., Сімашова Г. М., 
Кирилюк О. А. Гаврилюк Д. П., Матус В. О.. 

Відсутні: Юзва М. О., Ткачук Н. Є., Фещук М. І., Панасюк А. М.,  
Антощишин М. П..  

Порядок денний: 

1. Про включення в список громадян, які користуються правом 
позачергового одержання житлових приміщень гр. Штейдер Т. В.. 

2. Про присвоєння поштової адреси. 

3. Про реєстрацію Полоніцької О. П. помічником. 

4. Про реєстрацію Шкейди Г. Д. помічником. 

5. Про реєстрацію Ярохи Т. С. помічником. 

6. Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирного будинку. 

7. Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на території міста 
Деражня на 2019 рік. 

8. Про організацію та відзначення 75-ої річниці визволення м. Деражня 



та краю від фашистських загарбників  в роки Другої світової війни. 

9. Про видалення дерев. 

СЛУХАЛИ: 1. Про включення в список громадян, які користуються правом 
позачергового одержання житлових приміщень гр. Штейдер Т. В.. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про включення в список громадян, які 
користуються правом позачергового одержання житлових приміщень гр. 
Штейдер Т. В.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№19 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. 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 (№20 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ:3. Про реєстрацію Полоніцької О. П. помічником.                                                                                                                                                                 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Полоніцької О. П. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№21  додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про реєстрацію Шкейди Г. Д. помічником. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Шкейди Г. Д. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету (№22 додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про реєстрацію Ярохи Т. С. помічником. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Ярохи Т. С. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету (№23  додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження конкурсної документації для проведення 
конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження конкурсної документації для 
проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку»  
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 24 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 
рік. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Порядку відшкодування 
витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 
міста Деражня на 2019 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№25 
додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про організацію та відзначення 75-ої річниці визволення  

м. Деражня та краю від фашистських загарбників в роки Другої світової війни. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про організацію та відзначення 75-ої річниці 
визволення м. Деражня та краю від фашистських загарбників  в роки Другої 
світової війни» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№26 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 9. 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 (№27 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

   Голова міської ветеранської організації Лавренюк Н. І. ознайомила з 
програмою проведення заходів до 75-річчя визволення м. Деражня та краю від 
фашистських загарбників  в роки Другої світової війни. 

Міський голова                                                                            Ковпак А. М. 


