
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 12 
19. 09. 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 11  членів виконкому: 
                                 
Ковпак А. М., Сидорук В. А., Івахов А. В., Кухар І. Д., , Кравченко Т. Й., 
Гаврилюк Д. П., Сімашова Г. М., Юзва М. О., Матус В. О., Беднарський О. А., 
Кирилюк О. А.. 

Відсутні: Антощишин М. П., Ткачук Н. Є., Лавренюк Н. І., Черкаський М.В., 
Панасюк А. М., Онуфрійчук В. І., Фещук М. І.. 

Порядок денний: 

1. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення, що надаються комунальним підприємством 
«Деражнянський міськводоканал». 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16 січня 2019 
року № 4 «Про утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового 
перевезення на міському маршруті загального користування автомобільним 
транспортом на території міста Деражня». 
3. Про видалення дерев. 
4. Про виключення Мирика М.В. та членів його сім’ї із списку громадян, які 
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. 
5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 
6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 
7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення, що надаються комунальним підприємством 
«Деражнянський міськводоканал».  



(Доповідач –- спеціаліст I – категорії-економіст Косевич Н. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення, що надаються комунальним 
підприємством «Деражнянський міськводоканал» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 53 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16 січня 
2019 року № 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-економіст Косевич Н. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 16 січня 2019 року № 4 «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 (№ 54  додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 3. 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. (№ 55 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про виключення Мирика М.В. та членів його сім’ї із списку 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про виключення Мирика М.В. та членів його 
сім’ї із списку громадян, які користуються правом позачергового одержання 
жилих приміщень» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 56 
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 
майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 57 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.)). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 
майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№58  додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 
майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 59 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Міський голова                                                                            Ковпак А. М. 


