
                                                    Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 9 

20. 08. 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 12  членів виконкому: 
                                 
Ковпак А. М., Сидорук В. А., Івахов А. В., Кухар І. Д., Матус В. О., Панасюк А. 

М., Беднарський О. А., Футорний Р. В., Черкаський М. В., Фещук М. І., Кирилюк 

О. А., Сімашова Г. М.. 

 

Відсутні: Онуфрійчук В. І., Кравченко Т. Й.,  Антощишин М. П., Юзва М. О., 

Лавренюк Н. І., Ткачук Н. Є.. 

  

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за перше півріччя  

2020 року. 

2. Про відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень на 

території м. Деражня для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 

3. Про  дозвіл на укладання договору про поділ спадкового майна. 

4. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

6. Про видалення дерев. 

 

СЛУХАЛИ: 1.  Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за перше 

півріччя  2020 року. 

(Доповідач –- головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання місцевого бюджету м. 

Деражня за перше півріччя  2020 року» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 33  додається). 

 



Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень на 

території м. Деражня для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про відведення місць та обладнання стендів, 

дошок оголошень на території м. Деражня для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 34  

додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про  дозвіл на укладання договору про поділ спадкового майна. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  дозвіл на укладання договору про поділ 

спадкового майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 35 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна вул. Миру, 

205/А. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна вул. Миру, 205/А» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 36 

додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна вул. Миру, 21/1.  

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна вул. Миру, 21/1» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 37 

додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про видалення дерев.  

(Доповідач –- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про видалення дерев» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 38 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 

 

 


