
                                                    Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 10 

17. 09. 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 10 членів виконкому: 
                                 
Ковпак А. М., Сидорук В. А., Івахов А. В., Беднарський О. А., Футорний Р. В., 

Черкаський М. В., Панасюк А. М., Онуфрійчук В. І., Юзва М. О., Сімашова Г. М.. 

 

Відсутні: Кравченко Т. Й.,  Кухар І. Д., Матус В. О., Антощишин М. П., Лавренюк 

Н. І., Ткачук Н. Є., Фещук М. І., Кирилюк О. А.. 

  

Порядок денний: 

 

1. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, що надаються комунальним підприємством 

«Деражнянський міськводоканал». 

2. Про встановлення дорожнього огородження (відбійника) та дорожних 

знаків по вул. Миру та вул. Проскурівська в м. Деражня. 

3. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна м. Деражня, вул. Круча, 

41. 

4. Про видалення дерев. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, що надаються комунальним підприємством 

«Деражнянський міськводоканал». 

 

(Доповідач –- спеціаліст  I – категорії міськвиконкому - 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 (№ 39 додається). 

 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення дорожнього огородження (відбійника) та 

дорожних знаків по вул. Миру та вул. Проскурівська в м. Деражня.  

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення дорожнього огородження 

(відбійника) та дорожних знаків по вул. Миру та вул. Проскурівська в м. 

Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№40  додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. 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. (№41 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 (№ 42 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 

 


