
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 11 
22. 08. 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., Кухар І. Д., Ткачук Н. Є., Лавренюк 
Н. І., Черкаський М.В., Панасюк А. М., Кравченко Т. Й., Сімашова Г. М., Юзва 
М. О., Онуфрійчук В. І., Фещук М. І.. 

Відсутні: Матус В. О., Беднарський О. А., Кирилюк О. А., Антощишин М. П., 
Гаврилюк Д. П..  

Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя  2019 року. 
2. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати- 
героїня» Катеренчук О. В.. 

3. Про внесення змін до додатка 2 до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 20 грудня 2018 № 117  «Про визначення видів  оплачуваних 
суспільно корисних робіт і переліку об’єктів, на яких  особи, які вчинили 
адміністративне правопорушення виконують ці роботи». 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя  
2019 року. 

(Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за 
перше півріччя  2019 року» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 49 
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 
«Мати- героїня» Катеренчук О. В.. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення « Про порушення клопотання про присвоєння 
почесного звання «Мати- героїня» Катеренчук О. В.» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 50 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до додатка 2 до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 20 грудня 2018 № 117  «Про визначення видів  оплачуваних 
суспільно корисних робіт і переліку об’єктів, на яких  особи, які вчинили 
адміністративне правопорушення виконують ці роботи».                                                                                                                                                                
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до додатка 2 до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 20 грудня 2018 № 117  «Про визначення 
видів  оплачуваних суспільно корисних робіт і переліку об’єктів, на яких  особи, 
які вчинили адміністративне правопорушення виконують ці роботи» прийняти  
як рішення виконавчого комітету. (№ 51 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Міський голова                                                                            Ковпак А. М. 


