
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

14 грудня 2020 року                          14 - 00                                      м. Деражня 

 

                                                     Протокол № 2 

засідання позачергової другої сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Присутні 19 депутатів (реєстрація додається). 

Відсутні  7 депутатів: Буга М.В., Дащенко В. В., Косевич О. М., Маліванчук В. 

Л., Молочнюк О. О., Сидорчук О. О., Щербань О. В.. 

Запрошені: Стаднік В. В. начальник служби у справах дітей Деражнянської 

райдержадміністрації. 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за  дев’ять місяців 2020 

року. 

2. Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 рiк. 

3. Про внесення змін до рішення Божиковецької сільської  ради від 16.12.2019 

року №1 «Про місцевий бюджет Божиковецької сільської ради на  2020 рiк». 

4. Про внесення змін до рішення Мазниківської сільської ради від 20. 12. 2019 

року №1 «Про сільський бюджет Мазниківської сільської ради на  2020 рiк». 

5. Про внесення змін до рішення Галузинецької сільської ради від 19.12.2019 

року «Про місцевий бюджет Галузинецької сільської ради на  2020 рiк». 

6. Про внесення змін до рішення Зяньковецької сільської ради від 19.12.2019 

року №1 «Про сільський бюджет на  2020 рiк». 

7. Про внесення змін до рішення Явтухівської сільської ради від 19.12.2019 року 

№1 «Про сільський бюджет на  2020 рiк».  

8. Про внесення змін до рішення Шиїнецької сільської  ради від 18.12.2019 року 

№2 «Про місцевий бюджет на  2020 рiк». 

9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с. Копачівка Хмельницького району Хмельницької області. 

 



 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 5 «Про 

затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку                                              

міста Деражня на 2020 рік». 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 16 серпня 2016 р. № 17 «Про 

затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території                             

м. Деражня на 2016-2020 роки». 

12. Про надання згоди на передачу у власність територіальної громади м. 

Деражні об’єктів права спільної власності територіальних громад 

Деражнянського району. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту позачергової 

другої сесії міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент позачергової другої сесії 

міської ради.  

Голосували: «за» -20  , проти» - 0 ,  «утрималися» - 0  (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

 

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

дев’ять місяців 2020 року. 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання місцевого бюджету  

м. Деражня за  дев’ять місяців 2020 року» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 рік. 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 

2020 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

 

 



 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення Божиковецької сільської  ради від 

16.12.2019 року №1 «Про місцевий бюджет Божиковецької сільської ради на  

2020 рiк». 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Божиковецької 

сільської  ради від 16.12.2019 року №1 «Про місцевий бюджет Божиковецької 

сільської ради на  2020 рiк» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -20 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення Мазниківської сільської ради від 

20. 12. 2019 року №1 «Про сільський бюджет Мазниківської сільської ради на  

2020 рiк». 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Мазниківської 

сільської ради від 20. 12. 2019 року №1 «Про сільський бюджет Мазниківської 

сільської ради на  2020 рiк» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення Галузинецької сільської ради від 

19.12.2019 року «Про місцевий бюджет Галузинецької сільської ради на  2020 

рiк». 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Галузинецької 

сільської ради від 19.12.2019 року «Про місцевий бюджет Галузинецької 

сільської ради на  2020 рiк» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення Зяньковецької сільської ради від 

19.12.2019 року №1 «Про сільський бюджет на  2020 рiк». 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Зяньковецької 

сільської ради від 19.12.2019 року №1 «Про сільський бюджет на  2020 рiк» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» 20- , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення Явтухівської сільської ради від 

19.12.2019 року №1 «Про сільський бюджет на  2020 рiк». 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Явтухівської 

сільської ради від 19.12.2019 року №1 «Про сільський бюджет на 2020 рiк» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 8). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення Шиїнецької сільської  ради від 

18.12.2019 року №2 «Про місцевий бюджет на  2020 рiк». 

(Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Шиїнецької 

сільської  ради від 18.12.2019 року №2 «Про місцевий бюджет на  2020 рiк»» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель с. Копачівка Хмельницького району Хмельницької області. 

 

 (Доповідач: спеціаліст I–категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель с. Копачівка Хмельницького району 

Хмельницької області» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. 

№ 5 «Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку міста Деражня на 2020 рік».  



 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

20 грудня 2019 р. № 5 «Про затвердження Програми соціально - економічного та  

 

 

культурного розвитку міста Деражня на 2020 рік»» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» -20 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 16 серпня 2016 р. 

№ 17 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території                             

м. Деражня на 2016-2020 роки».  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

16 серпня 2016 р. № 17 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної 

безпеки на території м. Деражня на 2016-2020 роки»» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання згоди на передачу у власність територіальної 

громади м. Деражня об’єктів права спільної власності територіальних громад 

Деражнянського району.                                                                                                                                          

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на передачу у власність 

територіальної громади м. Деражня об’єктів права спільної власності 

територіальних громад Деражнянського району» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято.  

Міський голова  Ковпак А. М. зачитав лист директора ДП «Хмельницька обласна 

служба єдиного замовника» щодо взяття у власність будинку сімейного типу по 

вул. Шевченка, 25 в с. Копачівка Деражнянського району Хмельницької області, 

в зв’язку з завершенням будівельно – монтажних робіт по об’єкту.            



ВИСТУПИЛИ: Стаднік В. В. про матеріальне забезпечення дитячого будинку 

сімейного типу. 

ВИСТУПИЛИ: Сулін І. А. про необхідність детального вивчення даного питання 

для подальшого винесення рішення. 

Інформацію взято до відома. 

  

Регламент позачергової другої сесії сьомого скликання: 

Початок роботи сесії                                      о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей              до 10 хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи              до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 15 год 00 хв 

 

 

Міський голова                                        Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на позачерговій другій сесії міської ради 

14.12.2020 року 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Вешньовська Поліна Карлівна                                                                                                                                                     

4. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      

5. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   

6. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         

7. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                    

8. Ломако Юрій Петрович 

9. Німчук Олег Віталійович 

10. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

11. Підганюк Олександр Андрійович 

12. Подсоха Олександр Олександрович                                                                                                                                                            

13. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

14. 19. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       

15. Сулін Ігор Анатолійович 

16. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

17. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

18. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 

19. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 


