
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

24 грудня 2020 року                          14 - 00                                      м. Деражня 

 

                                                     Протокол № 3 

засідання третьої сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Присутні 23 депутати (реєстрація додається). 

Відсутні 3 депутати: Вешньовська П. К., Дащенко В. В., Сулін І. А.. 

Запрошені: Кирилюк О. А. – начальник Деражнянського районного сектору 

Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області;  

Давидович Д. В. – заступник начальника Деражнянського відділення поліції 

Летичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

1. Про бюджет Деражнянської міської громади на 2021 рік. 

2. Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської громади на 2021 рік.  

3. Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади на 

2021 рік.  

4.  Про затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Деражнянської  міської ради на 2021-2025 

роки. 



 5. Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 рік.  

6. Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021 рік. 

7. Про затвердження Програми проведення культурно-масових заходів в 

Деражнянській міській громаді на 2021 рік. 

8. Про затвердження Програми проведення протиепідемічних заходів ліквідації 

та попередження епідемії короновірусної хвороби в Деражнянській міській 

громаді на 2021 рік. 

9. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 

рік. 

10. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та зміну цільового призначення земельної ділянки. 

13. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

виставляється для продажу на земельних торгах (у формі аукціону).  

14. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

15. Про надання в оренду земельної ділянки. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) 

під польовими дорогами ТОВ «Нью Агро Поділля» та надання в оренду 

земельних ділянок. 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення, відновлення меж в натурі на місцевості. 

18. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).  

19.   Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5 «Про 

затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

20. Про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 1» на праві господарського 

відання  об'єктів зовнішнього освітлення. 

21. Про умови оплати праці міського голови. 

22. Про внесення змін до рішення Кальнянської сільської ради від 16.12.2019 

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



23. Про затвердження плану роботи міської ради на 2021 рік. 

24. Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Деражнянського відділення 

поліції в 2020 році. 

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

Деражні об’єктів права спільної власності територіальних громад 

Деражнянського району. 

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

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту третьої сесії 

міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент третьої сесії міської 

ради.  

Голосували: «за» -22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, «не голосували» - 2 (додаток 

1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про бюджет Деражнянської міської громади на 2021 рік. 

(Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 

ВИСТУПИЛИ: Берегова О. В. з пропозицією про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської ради щодо збільшення резервного фонду до 1700 000 

гривень за рахунок зменшення фінансування галузі «Державне управління». 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утрималися» - 7 (додаток 1/1). 

Пропозицію прийнято. 

      ВИСТУПИЛИ: Берегова О. В. про внесення змін до п. 3.1 проекту рішення «Про  

бюджет Деражнянської міської громади на 2021 рік», а саме: 

п. 3.1. «Дозволити  виконкому міської ради при надходженні (зменшенні) в 

міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій)  з державного та місцевих 

бюджетів понад обсяги, враховані в бюджеті на 2021 рік, збільшувати 

(зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету на суму таких трансфертів та 

проводити їх розподіл і перерозподіл між головними розпорядниками коштів 

бюджету з наступним внесенням змін до рішення про бюджет» доповнити 



словами: «погодженим з постійною комісією міської ради з питань планування 

фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку». 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 1/2). 

Пропозицію прийнято. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про бюджет Деражнянської міської громади на 

2021 рік» зі змінами прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської громади на 2021 рік. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Деражнянської міської громади на 2021 

рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської 

громади на 2021 рік. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми благоустрою 

Деражнянської міської громади на 2021 рік» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської  міської ради на 

2021-2025 роки. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк О. А. про стан забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Деражнянської  міської ради в 2020 році та про мету, 



завдання, основні напрямки Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської  міської ради на 

2021-2025 роки. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської  

міської ради на 2021-2025 роки» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 

рік. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми 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 міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021 рік.  

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми підтримки членів 

сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної 

операції на 2021 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» 24 - , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Програми проведення культурно-масових 

заходів в Деражнянській міській громаді на 2021 рік. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми проведення 

культурно-масових заходів в Деражнянській міській громаді на 2021 рік» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 8). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8.  Про затвердження Програми проведення протиепідемічних 

заходів ліквідації та попередження епідемії короновірусної хвороби в 

Деражнянській міській громаді на 2021 рік. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми проведення 

протиепідемічних заходів ліквідації та попередження епідемії короновірусної 

хвороби в Деражнянській міській громаді на 2021 рік» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на 2021 рік. 

 (Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на 2021 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. 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.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами.  



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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 

громадянами» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та зміну цільового призначення земельної ділянки.                                                                                                                                          

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та зміну цільового призначення земельної ділянки» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

яка виставляється для продажу на земельних торгах (у формі аукціону). 

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка виставляється для продажу на земельних торгах (у формі 

аукціону)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

СЛУХАЛИ: 14. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки.  

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельної 

ділянки» прийняти як рішення міської ради (додається). 



Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання в оренду земельної ділянки.                                                                                                                                          

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання в оренду земельної ділянки» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) під 

польовими дорогами ТОВ «Нью Агро Поділля» та надання в оренду земельних 

ділянок 

(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 із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

(на місцевості) під польовими дорогами ТОВ «Нью Агро Поділля» та надання в 

оренду земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення, відновлення меж в натурі на місцевості.                                                                                                                                      

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж в натурі на 

місцевості» прийняти як рішення міської ради (додається). 



Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 18. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі 

(на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 19). 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 

5 «Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів».  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

24. 11. 2020р. № 5 «Про затвердження структури виконавчих органів 

Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

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

Голосували: «за» - 24 «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 20). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 20. Про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 1» на праві 

господарського відання об'єктів зовнішнього освітлення.                                                                                                                                          

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 

1» на праві господарського відання об'єктів зовнішнього освітлення» прийняти 

як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 21. Про умови оплати праці міського голови.                                                                                                                                          

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



Міський голова Ковпак А. м. повідомив про конфлікт інтересів, який виникає 

при голосуванні даного питання та своє рішення утриматися від голосування. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про умови оплати праці міського голови» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, «не голосували» - 1 

(додаток 22). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін до рішення Кальнянської сільської ради від 

16.12.2019 року №1«Про місцевий бюджет на 2020 рiк».  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Кальнянської 

сільської ради від 16.12.2019 року №1«Про місцевий бюджет на 2020 рiк»» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 23). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження плану роботи міської ради на 2021 рік.                                                                                                                                      

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи міської ради на 

2021 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 24). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 24. Про забезпечення законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Деражнянського відділення 

поліції в 2020 році. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Давидович Д. В. про діяльність Деражнянського відділення 

поліції в 2020 році. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про забезпечення законності, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 



Деражнянського відділення поліції в 2020 році» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0, «не голосували» - 2 

(додаток 25). 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання згоди на передачу у власність територіальної 

громади м. Деражні 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. Деражні об’єктів права спільної власності 

територіальних громад Деражнянського району» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 26). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 26. 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» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 27). 

Рішення прийнято. 

Регламент третьої сесії сьомого скликання: 

Початок роботи сесії                                      о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей              до 20 хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи              до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 16 год 00 хв 

 

Міський голова                                        Андрій КОВПАК 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на третій сесії міської ради 

24.12.2020 року 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                      

4. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   

6. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         

7. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     

8. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    

9. Ломако Юрій Петрович 

10. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                

11. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

12. Німчук Олег Віталійович 

13. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

14. Підганюк Олександр Андрійович 
15. Подсоха Олександр Олександрович                                                                                                                                                            

16. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

17. Сидорчук Олександр Олександрович 

18. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       

19.Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

20. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

21. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 

22. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       

23. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 

 


