
                                                    Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 14 
19. 12. 2019 року                                                                                  м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 
                                                
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього 17 членів виконкому. 

Присутні 13 членів виконкому: 
                                 
Ковпак А. М., Сидорук В. А., Івахов А. В., Кухар І. Д., Кравченко Т. Й., Матус В. 
О., Онуфрійчук В. І., Панасюк А. М., Лавренюк Н. І., Беднарський О. А., 
Футорний Р. В., Фещук М. І., Юзва М. О.. 

Відсутні: Антощишин М. П., Черкаський М. В., Кирилюк О. А., Сімашова Г.М. . 
  
Порядок денний: 

1. Про схвалення проекту міського бюджету  на 2020 рік. 
2. Про затвердження плану роботи міськвиконкому на 2020 рік. 
3. Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. 
4. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 рік. 
5. Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів в м. Деражня на 
автобусному маршруті загального користування. 
6. Про видалення дерев. 
7. Про виключення Куруц Д. Ю. зі списку громадян, які користуються 
 правом позачергового одержання жилих приміщень. 
8. Про виключення Надь (Шуваєвої) Т. В. зі списку громадян, які користуються 
 правом позачергового одержання жилих приміщень. 
9. Про виключення Савчука Є. Д. зі списку громадян, які користуються 
 правом позачергового одержання жилих приміщень. 
10. Про включення в список громадян, які користуються правом позачергового 
одержання житлових приміщень гр. Нікітіну Б. Б.. 
11. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 



12. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 
13. Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна. 
14. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати- 
героїня» Мандзюк Н. В. . 

СЛУХАЛИ: 1. Про схвалення проекту міського бюджету  на 2020 рік.  

(Доповідач –- головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про схвалення проекту міського бюджету  на 
2020 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 65 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження плану роботи міськвиконкому на 2020 рік. 

(Доповідач – секретар міської ради Сидорук В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи міськвиконкому 
на 2020 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 66 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення тарифів на послуги з поводження з 
побутовими відходами. 

(Доповідач – економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№ 67  додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 
рік. 
(Доповідач  - економіст Косевич Н. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Порядку відшкодування 
витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 
міста Деражня на 2020 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 68  
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 5. Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів в м. Деражня 
на автобусному маршруті загального користування.  

(Доповідач - економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів в м. Деражня на автобусному маршруті загального користування» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 69 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. 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 (№ 70 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 7. Про виключення Куруц Д. Ю. зі 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 Куруц Д. Ю. зі списку 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№71 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про виключення Надь (Шуваєвої) Т. В. зі 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 Надь (Шуваєвої) Т. В. зі списку 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№72 додається) .                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про виключення Савчука Є. Д. зі 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 Савчука Є. Д. зі списку 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 
приміщень» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№73 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 10. Про включення в список громадян, які користуються правом 
позачергового одержання житлових приміщень гр. Нікітіну Б. Б..  

(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. 
Нікітіну Б. Б.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 74 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна  

(Доповідач –- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№75  
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 12. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№76 
додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна. 
(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№77  
додається).                                                                                                                              
Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 
«Мати- героїня» Мандзюк Н. 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» Мандзюк Н. В.» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 78 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

Міський голова                                                                            Ковпак А. М. 


