
   Хмельницька область 

Хмельницький район 

Деражнянська міська рада 

 

24 листопада 2020 року                                                                   м. Деражня 

14.00 

                                                         Протокол № 1 

засідання першої сесії міської ради 

восьмого скликання (перше 

пленарне засідання) 

 

Голова Ковпак А.М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 26 депутатів. 

Присутні: 25 депутатів міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Ковпак М. О. (за станом здоров’я). 

 

Відкрила сесію голова міської територіальної виборчої комісії Олійник Н. А.. 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію голови міської виборчої комісії Олійник Н. А. про 

підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови.  

ВИСТУПИЛИ: Олійник Н. А. про винесення Деражнянською міською 

територіальною виборчою комісією на розгляд першого засідання першої 

сесії міської ради питання «Про підсумки виборів Деражнянського  міського 

голови, визнання його повноважень та про підсумки виборів депутатів 

Деражнянської міської ради VІІІ скликання і визнання повноважень 

депутатів Деражнянської міської ради VIІІ скликання, обраних 25 жовтня 

2020 року» (виступ додається). 

   Голова Деражнянської ТВК вручила посвідчення депутатам Деражнянської 

міської ради восьмого скликання та міському голові. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію голови міської виборчої комісії Олійник Н. А. 

про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови взяти до 

відома. (додається) 

Голосували „за” – одноголосно (додаток 2). 



   Міський голова Ковпак А. М. прийняв присягу посадової особи органів 

місцевого самоврядування. 

Міський голова продовжив ведення сесії. 

Для ведення протоколу сесії запропоновано обрати секретарем пленарного 

засідання депутатку Сидорук В. А.. Депутати одноголосно підтримали 

пропозицію та затвердили порядок денний засідання (додаток 1). 

2. Про утворення лічильної комісії. 

3. Про обрання секретаря міської ради. 

4. Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу, 

обрання голів комісій. 

5. Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

6. Про утворення виконавчих органів Деражнянської міської ради, як 

юридичних осіб публічного права. 

7. Про утворення виконавчого комітету Деражнянської  міської ради  та 

затвердження його персонального складу.                                                                          

8. Про утворення робочої групи по розробці проекту Регламенту міської ради 

та проекту Положення про постійні комісії міської ради.  

Депутати перейшли до обговорення порядку денного. 

2. Про утворення лічильної комісії. 

СЛУХАЛИ: інформацію міського голови Ковпака А. М. про утворення 

лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про утворення лічильної комісії» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували „за” – одноголосно (додаток 3). 

3. Про обрання секретаря міської ради. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М., який запропонував кандидатуру 

Сидорук В. А. на посаду секретаря міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Згідно протоколу лічильної комісії про результати таємного 

голосування по виборах секретаря міської ради, рахувати обраним 

секретарем міської ради Сидорук Валентину Аркадіївну.                                                   

Проект рішення «Про обрання секретаря міської ради» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували „за” – одноголосно (додаток 4). 



4. Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх 

персонального складу, обрання голів постійних комісій. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М. про пропозиції щодо утворення 

постійних комісій міської ради, затвердження їх персонального складу, 

обрання голів постійних комісій. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про утворення постійних комісій міської 

ради, затвердження їх персонального складу, обрання голів постійних 

комісій» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували „за” - 23, „ проти ” – 1, „утрималися” – 2 (додаток 5). 

5. Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М. про структуру виконавчих 

органів Деражнянської міської ради, загальну чисельність апарату ради та її 

виконавчих органів. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про затвердження структури виконавчих 

органів Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів» прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували „за” -  25, „ проти ” – 0, „утрималися” – 1 (додаток 6). 

6. Про утворення виконавчих органів Деражнянської міської ради,  як 

юридичних осіб публічного права. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М. щодо утворення виконавчих 

органів Деражнянської міської ради,  як юридичних осіб публічного права. 

 ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про утворення виконавчих органів 

Деражнянської міської ради,  як юридичних осіб публічного права» прийняти 

як рішення міської ради (додається). 

Голосували „за” - 26, „ проти ” – 0, „утрималися” – 0 (додаток 7)  . 

7. Про утворення виконавчого комітету Деражнянської  міської ради  та 

затвердження його персонального складу. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М., який запропонував кількісний і 

персональний склад виконавчого комітету міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про утворення виконавчого комітету 

Деражнянської  міської ради  та затвердження його персонального складу» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували „за” - 26, „ проти ” – 0, „утрималися” – 0 (додаток 8). 



8. Про утворення робочої групи по розробці проекту Регламенту міської ради 

та проекту Положення про постійні комісії міської ради. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М. про утворення робочої групи по 

розробці проекту Регламенту міської ради та проекту Положення про 

постійні комісії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Утворити робочу групу по розробці проекту Регламенту міської 

ради та проекту  Положення про постійні комісії міської ради сьомого 

скликання в складі  6 чоловік.                                                                                                                      

Проект рішення «Про утворення робочої групи по розробці проекту 

Регламенту міської ради та проекту Положення про постійні комісії міської 

ради» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували „за” - 26, „ проти ” – 0, „утрималися” – 0 (додаток 9). 

   В пленарному засіданні оголошено перерву до 14 години 02.12.2020 року.      

Робочій групі по розробці проекту Регламенту міської ради та проекту 

Положення про постійні комісії міської ради восьмого скликання доручено 

розробити та подати на розгляд сесії проект Регламенту міської ради та 

проект Положення про постійні комісії міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій КОВПАК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хмельницька область 

Хмельницький район 

Деражнянська міська рада 

 

02 грудня 2020 року                                                                     м. Деражня 

14.00 

                                             Продовження протоколу № 1 

засідання першої сесії міської ради 

восьмого скликання (друге 

пленарне засідання) 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 26 депутатів. 

Присутні: 23 депутати міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Сідлецький В. М. (за сімейними обставинами),   Фридинський М. Є. 

(відрядження), Карабанов В. М. (за станом здоров’я). 

Присутні на сесії:  

голова Деражнянської районної громадської організації інвалідів армії та 

дитинства Парчевський В. К.;  

представник ЗМІ Юрківський М. Б.; 

громадяни: Токар О. А., Гріх П. А.. 

 

Міський голова Ковпак А. М. повідомив про створення в міській раді 

восьмого скликання депутатських фракцій: 

ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» в складі шести депутатів, керівник депутатської 

фракції Німчук Олег Віталійович; 

«СЛУГА НАРОДУ» в складі трьох депутатів, голова депутатської фракції 

Щербань Олександр Васильович; 

Хмельницької обласної організації ПП «За конкретні справи», в складі двох 

депутатів, координатор фракції Косевич Оксана Віталіївна. 

 



Порядок денний засідання: 

9. Про затвердження Регламенту Деражнянської міської ради. 

10. Про затвердження Положення про постійні комісії Деражнянської міської 

ради. 

11. Про утворення Деражнянського міського центру надання соціальних 

послуг. 

12. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Деражнянське 

міське бюро технічної інвентаризації». 

13. Про затвердження Статуту спеціалізованого лісогосподарського 

комунального підприємства «Флора». 

14. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Деражнянська 

міська аптека». 

15. Різне. Про звернення депутатів Деражнянської міської ради до народного 

депутата України Бондаря В. В. щодо підтримки законопроекту №2458. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту другого 

засідання першої сесії міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент другого засідання 

першої сесії міської ради.  

Голосували: «за» - 23  , проти» -0 ,  «утрималися» -0  (додаток 10).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

Депутати перейшли до обговорення порядку денного. 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження регламенту Деражнянської міської ради.                                                                                                                                          

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

ВИСТУПИЛИ: Берегова О. В. про внесення доповнень до Регламенту міської 

ради: 

- в статті 4. «Гласність в роботі міської ради» п. 3 добавити реченнями: 

«Гласність роботи  ради забезпечується шляхом проведення  у залі засідань 

фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної 

апаратури, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради. Транслювання засідань ради, засідань комісій 

можуть здійснюватися по радіо, телебаченню, Інтернету, тощо»; 



- в статті 23. «Депутат міської ради» п.6 добавити словами «Апарат ради 

організовує депутатам допомогу з правових питань.»; 

- перед розділом IV. «Депутатський запит, пропозиції, зауваження депутатів» 

вставити абзац  

«У відповідності до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” 

депутат має право на: 

- депутатське звернення; 

- депутатський запит; 

- депутатське запитання» 

 

Депутати одноголосно підтримали внесенні  доповнення до Регламенту 

ВИСТУПИЛИ: Берегова О. В. з пропозицією внести зміни до п. 4 статті 8 

«Перша сесія міської ради нового скликання», виклавши його в такій редакції: 

«кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у 

залі, де вони проводяться, Державного Гімну України». 

Депутати не підтримали дану пропозицію, залишивши п. 4 статті 8 в редакції: 

«Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і 

останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного 

Гімну України».  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження регламенту Деражнянської 

міської ради», з доповненнями, прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток11). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Положення про постійні комісії 

Деражнянської міської ради. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положення про постійні 

комісії Деражнянської міської ради» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 11. Про утворення Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Івахов А. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення Деражнянського міського 

центру надання соціальних послуг» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» -0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації» . 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Беднарський О. А.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації»» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження Статуту спеціалізованого 

лісогосподарського комунального підприємства «Флора». 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту спеціалізованого 

лісогосподарського комунального підприємства «Флора»» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Деражнянська міська аптека». 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Деражнянська міська аптека»» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 15. Різне. Про звернення депутатів Деражнянської міської 



ради до народного депутата України Бондаря В. В. щодо підтримки 

законопроекту №2458. 

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

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про лист виконавчого директора 

Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Калинюка 

П. М. з проханням звернутися до народних депутатів України щодо 

підтримки законопроекту № 2458. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звернення депутатів Деражнянської 

міської ради до народного депутата України Бондаря В. В. щодо підтримки 

законопроекту №2458» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 17 

). 

Рішення прийнято.  

   Депутати заслухали звернення громадян Токар О. А., Гріха П. А. щодо 

встановлення металевого дорожнього огородження (відбійника) та дорожних 

знаків 1.4.1 та 1.4.2. (напрямок повороту) на узбіччі проїзної частини доріг 

Миру та Проскурівська  за адресою вул. Проскурівська, 3, м. Деражня. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список депутатів міської ради, 

присутніх на першому засіданні першої сесії міської ради 

24.11.2020 року 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                            

4. Вешньовська Поліна Карлівна                                                                                                                                                     

5. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      

6. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 

7. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   

8. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         

9.  Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Ломако Юрій Петрович 

11. Маліванчук Володимир Леонідович                                                                                                                                                

12. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

13. Німчук Олег Віталійович 

14. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

15. Підганюк Олександр Андрійович 
16. Подсоха Олександр Олександрович                                                                                                                                                            

17. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

18. Сидорчук Олександр Олександрович 

19. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       

20. Сулін Ігор Анатолійович 

21. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

22. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

23. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 

24. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       

25. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 

 
 



 

 

 

Список депутатів міської ради, 

присутніх на другому засіданні першої сесії міської ради 

02.12.2020 року 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                            

4. Вешньовська Поліна Карлівна                                                                                                                                                     

5. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      

6. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 

7. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   

8. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                                                                                                                                                      

9. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    

10. Ломако Юрій Петрович 

11. Маліванчук Володимир Леонідович                                                                                                                                                

12. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

13. Німчук Олег Віталійович 

14. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

15. Підганюк Олександр Андрійович 

16. Подсоха Олександр Олександрович 

17. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

18. Сидорчук Олександр Олександрович 

19. Сулін Ігор Анатолійович                                                                                                                      

20. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

21. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 

22. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       

23. Яковлєв Юрій Володимирович 

 


