
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

           21.09.2016 р.                             об 14:00 год.                            м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 2 чол.: 

Секретар комісії –  Карабанов Володимир Миколайович 

Члени комісії – Зубіцький Олександр Миколайович 

Відсутні: Шипович Е.О., Приступа А.С., Тамоєв Д.В. 

Прийняли участь: секретар Деражнянської міської ради – Сидорук 
В.А., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В., Беднарський О.А. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Про зміни до міського бюджету 2016 року. 

Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 
«Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 
2016 рік»  



Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

3. Про внесення змін до рішенням міської ради від 22.12.2015 року №7 
«Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1» на 2016 рік. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

4. Про надання згоди на передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Деражня квартири №10 по вул. Соломчука, 14  в м. 
Деражня. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В. 

5. Про надання згоди КП «Деражнянська ЖЕК №1» на списання 
пам’ятника Леніну. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

6. Про надання згоди КП «Деражнянська ЖЕК №1» на списання 
автобуса ПАЗ 672. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

7. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 



8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатнуприватизацію земельних ділянок громадянами. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

9. Про надання в оренду земельних ділянок 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

10. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

11. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

12. Про  звернення до Хмельницького обласного управління водних 
ресурсів щодо проведення капітального ремонту гідроспоруди. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А.. 

13. Різне. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  довід 
до відома депутатів Деражнянської міської ради порядок денний п’ятнадцятої 



сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради  та запропонував 
прийняти його в цілому та взяти за основу. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний п’ятнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради в цілому. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. По першому питанню:  

          СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про зміни до міського бюджету 2016 року» та повідомила про збільшення 
обсягів доходів: міського бюджету на суму 800 000 грн., доходів 
спеціального фонду – 125000 грн., видатків загального фонду  міського 
бюджету на 111900,00 грн.,  видатків спеціального фонду міського бюджету 
на 818700,00 грн. та про розподілення коштів бюджету розвитку спеціального 
фонду на такі видатки: капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 
460600,00 грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Миру-262200,00 грн., 
завершення робіт по капремонту дорожнього покриття по вул. Шкільна – 
42400,00 грн., капремонт водонапірної башти ємністю 2х100м3 і 
водопостачальної мережі центральної частини м. Деражня Хмельницької 
області – 40500,00 грн., придбання ноутбука -  13000,00 грн.  

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А. який пояснив, що визначена сума є 
приблизною, яка саме частина робіт має виконуватися йому не відомо це 
треба уточнити. 

Заслухавши роз’яснення головного бухгалтера Деражнянської міської 
ради та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 



ради Беднарського О. А. головою постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінським В.С. 
були внесені наступні пропозиції: 

- головному бухгалтеру Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д. до початку розгляду п’ятнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради надати депутатам Деражнянської міської 
ради усі документи по виконанню робіт по капітальному ремонту 
покрівлі  житлового будинку  по вул. Проскурівській; 

- провести роботи по розчистці чагарників біля водонапірної 
башти; 

- передбачити на наступній сесії Деражнянської міської ради за 
наявності  виділення коштів на придбання міському голові планшету 
для покращення якості роботи. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету 2016 року із запропонованими пропозиціями 
та винести на розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В, яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 р. 
№ 5 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 
2016 рік»  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 р. № 5 «Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік»  

та винести на розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 



Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В, яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до рішенням міської ради від 22.12.2015 
року №7 «Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про  внесення змін до рішенням міської ради від 22.12.2015 року №7 «Про 
затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 
1» на 2016 рік та винести на розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., 
щодо надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади м. Деражня квартири №10 по вул. Соломчука, 14  в м. Деражня. 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахова А. В., який надав роз’яснення по процедурі приватизації 



квартир та пояснив, що даний громадянин з 1999 р. перебуває на 
квартирному обліку (черзі), має вислугу 25 р. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади м. Деражня квартири №10 по вул. Соломчука, 14  в м. Деражня та  
винести на розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., щодо надання згоди КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» на списання пам’ятника Леніну. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання згоди КП «Деражнянська ЖЕК №1» на списання пам’ятника 
Леніну із запропонованими пропозиціями та  винести на розгляд п’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., щодо надання згоди КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» на списання автобуса ПАЗ 672, який надавав послуги по 
перевезенню населення жителів міста та пояснив, що при проведенні його 
обстеження комісією було встановлено, що даний транспортний засіб 
знаходиться в дуже жахливому стані та не підлягає подальшому 



використанню, а тому було прийнято рішення по його списанню. Планується 
проведення оприбуткування робочих запчастин, колес і розміщення самого 
автобуса на в’їзді сміттєзвалища. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання згоди КП «Деражнянська ЖЕК №1» на списання автобуса ПАЗ 
672 та  винести на розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» та надала роз’яснення по кожній 
земельній ділянці. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та  винести на розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами та винести на 
розгляд п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про  надання в оренду земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання в оренду земельних ділянок та  винести на розгляд п’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки». 



Заслухавши вище зазначений проект рішення Деражнянської міської 
ради голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. вніс наступну 
пропозицію: 

              - враховуючи те, що Панченко В.М. має заборгованість по сплаті 
земельного податку,  дане питання не виносити на обговорення до тих 
пір  доки вона не буде погашена. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення  Деражнянської міської ради 
про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із 
запропонованою пропозицією та винести  на розгляд п’ятнадцятої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По одинадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради « Про безоплатну приватизацію земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про безоплатну приватизацію земельних ділянок та  винести на розгляд 
п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради» . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дванадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  



Деражнянської міської ради « Про  звернення до Хмельницького обласного 
управління водних ресурсів щодо проведення капітального ремонту 
гідроспоруди» та повідомив, що стара гребля знаходиться в жахливому стані 
та потребує капітального ремонту, (улаштування шлюзу на мосту), проте 
Деражнянська міська рада не вправі самостійно виділяти кошти на 
проведення ремонтних робіт, оскільки даний місток відноситься до 
державної власності і дані дії розглядатимуться як не раціональне 
використання коштів, тому у зв’язку із цим виникає необхідність по 
направленню такого звернення по вжиттю відповідних заходів. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про звернення до Хмельницького обласного управління водних ресурсів щодо 
проведення капітального ремонту гідроспоруди та  винести на розгляд 
п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради» . 

Голосували «за» - одноголосно. 

Секретар постійної комісії                                         Карабанов В.М. 




