
ПРОТОКОЛ № 12 
засідання позачергової постійної комісії Деражнянської міської 

ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 
сфери послуг 

  
         19.07.2016 р.                             об 10:00 год.                            м. Деражня 

Комісія Деражнянської міської ради з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку: 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 2 чол.: 

Голова комісії  - Шипович Едуард Олександрович 
Члени комісії:     
Зубіцький Олександр Миколайович 
Тамоєв Джумбер Валерійович 

Відсутні: Приступа Анатолій Степанович, Карабанов Володимир 
Миколайович.  

Прийняли участь: голова Деражнянської міської ради Ковпак А.М., 
секретар Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., заступник міського 
голови Деражнянської міської ради Беднарський О.А., т.в.о. директора КП 
«Деражнянська ЖЕК № 1» Сирота Н.А., представник директора КП 
«Деражнянська ЖЕК № 1» Йолтухівський М.Г. 

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 збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Доповідач: заступник міського голови Деражнянської міської ради з 
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарський О.А. 

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» та повідомила про збільшення обсягу доходів загального фонду міського 
бюджету на суму 199500,00грн., обсягу видатків спеціального фонду міського 
бюджету на суму 199500,00рн. та направлення видатків спеціального фонду в 
сумі 199500,00 грн. на придбання сміттєзбиральної машини (одержувач КП 
«Деражнянська ЖЕК №1»). 

          СЛУХАЛИ: заступника міського голови Деражнянської міської ради з 
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А, який пояснив, 
що перед вибором купівлі машини проводився моніторинг цін, машина не 
нова бувша у вжитку їй 10 р.,  проте перебуває в гарному стані, купувати  
нову машину і російського виробника  не можна. 

          СЛУХАЛИ: представника КП «Деражнянська ЖЕК №1» 
Йолтухівського М.Г., який зауважив, що в сміттєзбиральній машині є один 
недолік, поварена рама, яку заварили рік тому назад. 

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 дванадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: заступника міського голови Деражнянської міської ради з 

питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А, який зачитав 
проект рішення  Деражнянської міської ради «Про збільшення розміру 
статутного капіталу КП «Деражнянська ЖЕК №1». 

          СЛУХАЛИ: заступника міського голови Деражнянської міської ради з 
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А, який пояснив, 
що питання по обранню кандидатів на посаду директора КП «Деражнянська 
ЖЕК №1»  буде виноситися на розгляд депутатів Деражнянської міської ради. 
Також  в найближчі строки планується створення нового підприємства 
шляхом об’єднання КП «Деражнянський міськводоканал» з КП 
«Деражнянська ЖЕК №1», що на його думку буде більш ефективнішим. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянська ЖЕК №1» та 
винести на розгляд дванадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 



Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії              Шипович Е.О. 


