
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 2 

10. 12. 2020 року                                                                                  м. Деражня 

 

засідання виконавчого комітету 

                                                

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Всього 10 членів виконкому. 

 

Присутні 10 членів виконкому: Ковпак А. М., Сидорук В. А., Івахов А. В., 

Беднарський О. А., Кухар І. Д., Юзва М. О., Сімашова Г. М., Затворніцький М. 

Г., Футорний Р. В., Петрів В. П.. 
                                 
Порядок денний: 

1. Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами. 

2. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2021 рік. 

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

Миру, 66/1.  

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

Миру, 126/3. 

5. Про видалення дерев. 

6. Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Деражнянського 

міського центру надання соціальних послуг. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами. 

 (Доповідач –- економіст міськвиконкому Косевич Н.В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№6 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 

рік. 



(Доповідач –- економіст міськвиконкому Косевич Н.В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Порядку відшкодування 

витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 

міста Деражня на 2021 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 7 

додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Миру, 66/1. 

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

ради Івахов А. В.). 

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

майна м. Деражня, вул. Миру, 66/1» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№8 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Миру, 126/3. 

 (Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

майна м. Деражня, вул. Миру, 126/3» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№9 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. 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 (№10 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Деражнянського міського центру надання соціальних послуг. 



(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Деражнянського міського центру надання соціальних послуг» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№11 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 
 


