
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

14 січня 2021 року                          14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 4 

засідання позачергової четвертої сесії  
міської ради восьмого скликання 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні 26 депутатів (реєстрація додається). 

Запрошені: Затворніцький М. Г. - головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області.  

Пасічник С. М. – заступник директора розвитку громад і будівництва 

Хмельницької ОДА; 

Буран Л. В. - головний спеціаліст (опіка і піклування, усиновлення та сімейні 

форми виховання) служби у справах дітей Хмельницької ОДА; 

Стаднік В. В. - начальник служби у справах дітей Деражнянської РДА. 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про 

затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

3. Про затвердження Програми транспортування хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 

2021-2023 роки. 

4. Про затвердження Програми забезпечення надання медико - санітарної 

допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади на 2021 – 

2022 роки. 



5. Про затвердження Програми розвитку архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

6. Про затвердження Програми профілактики злочинності на території 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

7. 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». 

8. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства  

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради 

Хмельницької  області. 

9. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської 

міської ради Хмельницької  області. 

10. Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний 

центр» Деражнянської міської ради Хмельницької  області.  

11. Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Деражнянської міської ради Хмельницької  

області. 

12. Про затвердження  Положення про комунальну установу  Деражнянської 

міської ради «Трудовий архів». 

13. Про звернення депутатів  Деражнянської міської ради Хмельницької області 

до  Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

НКРЕКП, Міністерства енергетики України, Хмельницької ОДА, народних 

депутатів України від Хмельницької області щодо  ситуації з підвищення 

тарифів  на газ, послуги з розподілу  природного газу, електроенергію. 

14. Про утворення   виконавчого органу - відділу праці та соціального 

забезпечення Деражнянської міської ради, як юридичної особи публічного 

права. 

   Перед початком засідання міський голова Ковпак А. М. надав слово 

запрошеним спеціалістам Хмельницької обласної адміністрації щодо ситуації, 

яка склалася з прийняттям на баланс будинку сімейного типу в с. Копачівка та 



матеріальне забезпечення сім’ї, яка буде проживати в цьому будинку. Вирішили 

вивчити дане питання та прийняти рішення на черговій сесії міської ради. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту позачергової 
четвертої сесії міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент позачергової четвертої 
сесії міської ради.  

Голосували: «за» -27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 1). 

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021 рік. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету Деражнянської 

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

(додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

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

24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного 

та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Програми транспортування хворих з 

хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької 

обласної лікарні на 2021-2023 роки. 



(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Затворніцький М. Г. про мету, основні завдання та заходи щодо 

виконання Програми транспортування хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні.  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми транспортування 

хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до 

Хмельницької обласної лікарні на 2021-2023 роки» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» -27 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми забезпечення надання медико - 

санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади 

на 2021 – 2022 роки. 

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Затворніцький М. Г. про обсяги та джерела фінансування 

програми, напрями діяльності підприємства та основні заходи щодо реалізації 

Програми забезпечення надання медико - санітарної допомоги населенню 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми забезпечення 

надання медико - санітарної допомоги населенню Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 – 2022 роки» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Програми розвитку архівної справи 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.  

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми розвитку архівної 

справи Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Програми профілактики злочинності на 
території Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.  

(Доповідач: економіст Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми профілактики 
злочинності на території Деражнянської міської територіальної громади на 
2021-2025 роки» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. 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» - 27, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 8). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської 

міської ради Хмельницької  області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Деражнянський  центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 
 (Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства «Деражнянський  центр первинної медико-
санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької  області» 
прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно 
– ресурсний центр» Деражнянської міської ради Хмельницької  області.  
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунальної 
установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Деражнянської міської ради 
Хмельницької  області» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» -27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Деражнянської міської ради 

Хмельницької  області.  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження  Положення про комунальну установу 

Деражнянської міської ради «Трудовий архів».                                                                                                                                          

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження  Положення про комунальну 

установу Деражнянської міської ради «Трудовий архів»» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 13. Про звернення депутатів  Деражнянської міської ради 
Хмельницької області до  Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України, НКРЕКП, Міністерства енергетики України, 
Хмельницької ОДА, народних депутатів України від Хмельницької області 
щодо  ситуації з підвищення тарифів  на газ, послуги з розподілу  природного 
газу, електроенергію. 
(Доповідач: секретар міської ради Сидорук В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звернення депутатів  Деражнянської 
міської ради Хмельницької області до  Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України, НКРЕКП, Міністерства енергетики України, 
Хмельницької ОДА, народних депутатів України від Хмельницької області 
щодо  ситуації з підвищення тарифів  на газ, послуги з розподілу  природного 
газу, електроенергію» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» -27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

СЛУХАЛИ: 14. Про утворення   виконавчого органу - відділу праці та 

соціального забезпечення Деражнянської міської ради, як юридичної особи 

публічного права.    

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «»Про утворення   виконавчого органу - відділу 

праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради, як юридичної 

особи публічного права.   прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято. 

Регламент позачергової четвертої 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 15 год 00 хв 



Міський голова                                        Андрій КОВПАК 


