
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 6 

18. 02. 2021 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., Сімашова Г.М., Затворніцький М. Г., Юзва М.О., 

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

 

1. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного 

переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів міського 

бюджету. 

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22 грудня 2020 

року №13 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради на 2021 рік». 

3. Про затвердження «Положення про порядок оплати та надання пільг по 

оплаті за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах Деражнянської міської територіальної громади». 

4. Про утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового 

перевезення на міському маршруті загального користування 

автомобільним транспортом на території міста Деражня. 

5. Про затвердження «Порядку використання коштів міського бюджету у 

2021 році для надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим   громадянам на вирішення матеріально – побутових 

проблем в рамках виконання Програми «Піклування» Деражнянської 

міської ради на 2021-2023 роки». 

6. Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за 

харчування дітей закладів дошкільної  освіти  (дошкільних підрозділів 

навчально-виховних комплексів) Деражнянської міської ради 

Хмельницького району  Хмельницької  області на 2021 рік. 



7. Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати  за 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти  Деражнянської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2021 рік. 

8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна вул. Барська, м. 

Деражня. 

9. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна ГРС «Деражня». 

10. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна с. Буцневе.  

11. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна с. Літки.  

12. Про надання дозволу  на здійснення правочинів стосовно земельних 

ділянок, власниками яких є малолітні діти та реєстрацію права власності  

на земельну ділянку на користь малолітнього.  

13. Про встановлення опіки  над малолітньою дитиною-сиротою. 

14. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Деражнянської міської ланки територіальної підсистеми єдиної                                                                           

системи цивільного захисту  на 2021 рік. 

15. Про видалення дерев. 

16. Про передачу продуктів харчування відділу освіти, молоді та спорту  

виконавчого органу Деражнянської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) 

об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів міського бюджету. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів 

міського бюджету» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№23 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22 грудня 

2020 року № 13 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради на 2021 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 22 грудня 2020 року № 13 «Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради на 2021 рік» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№24 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження «Положення про порядок оплати та надання 

пільг по оплаті за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах Деражнянської міської територіальної громади». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок 

оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах Деражнянської міської територіальної 

громади» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№25 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про утворення комісії по обстеженню надання послуг пільгового 

перевезення на міському маршруті загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення комісії по обстеженню надання 

послуг пільгового перевезення на міському маршруті загального користування 

автомобільним транспортом на території міста Деражня» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 26 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження «Порядку використання коштів міського 

бюджету у 2021 році для надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим   громадянам на вирішення матеріально – побутових проблем 

в рамках виконання Програми «Піклування» Деражнянської міської ради на 

2021-2023 роки». 

(Доповідач: начальник відділу праці та соціального забезпечення                                      

Кравченко Т. Й.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження «Порядку використання 

коштів міського бюджету у 2021 році для надання одноразової матеріальної 

допомоги малозабезпеченим   громадянам на вирішення матеріально – 

побутових проблем в рамках виконання Програми «Піклування» Деражнянської 

міської ради на 2021-2023 роки» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 

27 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської 

плати за харчування дітей закладів дошкільної  освіти  (дошкільних підрозділів 

навчально-виховних комплексів) Деражнянської міської ради Хмельницького 

району  Хмельницької  області на 2021 рік. 

(Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Балігар Є. С.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення розміру вартості харчування 

та батьківської плати за харчування дітей закладів дошкільної  освіти  

(дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів) Деражнянської 

міської ради Хмельницького району  Хмельницької  області на 2021 рік прийняти  

як рішення виконавчого комітету (№28 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської 

плати  за харчування учнів закладів загальної середньої освіти  Деражнянської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2021 рік. 

(Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Балігар Є. С.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення розміру вартості харчування 

та батьківської плати  за харчування учнів закладів загальної середньої освіти  

Деражнянської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 

2021 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№29  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна вул. Барська, 

м. Деражня. 

(Доповідач: завідувач відділу містобудування та архітектури Юзва М. О.). 

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

майна вул. Барська, м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№30 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна ГРС 

«Деражня». 

(Доповідач: завідувач відділу містобудування та архітектури Юзва М. О.).  



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

майна ГРС «Деражня»» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 31 

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна.                                                          

(Доповідач: завідувач відділу містобудування та архітектури Юзва М. О.). 

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№32 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 

(Доповідач: завідувач відділу містобудування та архітектури Юзва М. О.). 

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№33 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу  на здійснення правочинів стосовно 

земельних ділянок, власниками яких є малолітні діти та реєстрацію права 

власності  на земельну ділянку на користь малолітнього.  

(Доповідач: начальник служби в справах дітей Деражнянської міської ради 

Стаднік В. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на здійснення правочинів 

стосовно земельних ділянок, власниками яких є малолітні діти та реєстрацію 

права власності  на земельну ділянку на користь малолітнього» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№34 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про встановлення опіки  над малолітньою дитиною-сиротою. 

(Доповідач: начальник служби в справах дітей Деражнянської міської ради 

Стаднік В. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення опіки  над малолітньою 

дитиною-сиротою» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№35 

додається).  

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Деражнянської міської ланки територіальної підсистеми єдиної                                                                           

системи цивільного захисту  на 2021 рік. 



(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту Деражнянської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту  на 2021 рік» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 36 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. 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 (№ 37 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 16. Про передачу продуктів харчування відділу освіти, молоді та 

спорту  виконавчого органу Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: завідувач відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про передачу продуктів харчування відділу 

освіти, молоді та спорту  виконавчого органу Деражнянської міської ради» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 38 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 
 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 

  
 


