
                                                    Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 6 

21. 05. 2020 року                                                                                  м. Деражня 

 

засідання виконавчого комітету 

                                                

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Всього 18 членів виконкому. 

Присутні 18 членів виконкому (реєстрація додається).                                 

 

Порядок денний: 

 

1. Про виключення Козубської І. О. зі списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень. 

2. Про реєстрацію Демчук Н. М. помічником. 

3. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

4. Про видалення дерев. 

5. 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». 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виключення Козубської І. О. 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 Козубської І. О. зі списку 

громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№24 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про реєстрацію Демчук Н. М. помічником.  

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Демчук Н. М. помічником» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№25 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  3. 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 (№26  

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. 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. 

СЛУХАЛИ:  5. 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 (№28  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Андрій КОВПАК 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 



Список 

 

членів виконавчого комітету Деражнянської міської ради, присутніх на 

черговому засіданні виконкому 21.05.2020 року 

 

 

                 Ковпак Андрій Миколайович, 

       Сидорук Валентина Аркадіївна,  

       Івахов Андрій Васильович, 

       Беднарський Олексій Альбінович, 

                 Черкаський Микола Васильович, 

                 Антощишин Микола Петрович, 

                 Лавренюк Ніна Іванівна, 

       Фещук Микола Іванович, 

       Панасюк Анатолій Миколайович,  

       Матус Віктор Олександрович,  

       Кравченко Тетяна Йосипівна, 

                 Кирилюк Олег Андрійович, 

                    Ткачук Наталія Євгенівна, 

                  Юзва Максим Олексійович, 

                  Кухар Ігор Дмитрович, 

                  Футорний Руслан Валерійович, 

                  Онуфрійчук Володимир Іванович, 

                  Сімашова Галина Миколаївна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                   Валентина СИДОРУК 

 
 

 


