
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

25 березня 2021 року                          14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 7  

Засідання сьомої  сесії  
міської ради восьмого скликання 
 
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні: 21депутат (реєстрація додається). 

Відсутні 5 депутатів: Буга М. В., Дащенко В. В., Маліванчук В. Л., Подсоха О. 

О., Сулін І. А.. 

Присутні: 

Яковлєва Л. Є. – редактор газети «Вісник Деражнянщини». 

Запрошені: старости Деражнянської міської територіальної громади. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 

2. Про звіт про виконання «Програми благоустрою міста Деражня на 2020 
рік». 

3. Про надання згоди на передачу у власність Деражнянської міської 
територіальної громади об’єктів права спільної власності територіальних 
громад Деражнянського району. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 4 
«Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, 
що належить до комунальної власності Деражнянської міської 
територіальної громади (крім землі)». 

5. Про закріплення на праві оперативного управління майна, що належить 
до комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади. 

6. Про надання повноважень старостам старостинських округів на території 
Деражнянської міської територіальної громади. 

7. Про  затвердження програми «Діти Деражнянщини» на 2021 - 2025 роки 
Деражнянської міської ради. 

8. Про затвердження Положень відділів апарату виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради. 



9. Про затвердження  програми поліпшення організації підготовки громадян 
до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на 
строкову військову службу, призову військовозобов’язаних під час 
мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, відбору та 
прийняття на службу у військовому резерві на 2021 - 2023 роки. 

10. Про створення матеріального резерву місцевого рівня для здійснення 
заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, проведення 
невідкладних відновлювальних робіт і заходів та затвердження 
номенклатури та обсягів. 

11. Про затвердження стратегії розвитку комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних правників» Деражнянської міської 
ради на 2021 – 2023 роки. 

12. Про  затвердження Програми  розвитку культури Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки. 

13. Про внесення змін до рішення  сесії міської ради від 24  грудня 2020 року                                        
№ 9 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік. 

14. Про внесення змін до п.2 рішення Деражнянської міської ради від 
25.02.2021 р. №13. 

15. Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

16.  Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 
17.  Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 
18.  Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

землі с. Яблунівка Хмельницького району Хмельницької області. 
19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для організації громадського пасовища.           
20.   Про розгляд пропозиції щодо продажу земельної ділянки на земельних 

торгах. 
21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, в тому числі із зміною виду використання, передача у власність, 
користування на умовах оренди  та постійне користування земельних 
ділянок. 

22.  Про  припинення права постійного користування.  
23.  Про  внесення змін до рішень міської ради.  
24.  Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
25.  Про безоплатну приватизацію земельних ділянок.  
26.  Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.    
27.  Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 
28.  Про прийняття у власність Деражнянської міської територіальної 

громади новозбудованого громадського будинку Зяньковецької 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини.  



29. Про внесення  змін до кількісного і персонального складу виконавчого 
комітету міської ради. 

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

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

   Поступила пропозиція постійної комісії з питань містобудування, земельних 

відносин та охорони  навколишнього природного середовища зняти з порядку 

денного сьомої сесії питання 22. «Про  припинення права постійного 

користування»  для детального вивчення. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зі змінами порядок денний та регламент сьомої сесії 
міської ради.  

Голосували: «за» -22, «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 (22554000000) код бюджету. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про звіт про виконання «Програми благоустрою міста Деражня 

на 2020 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання «Програми благоустрою 

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

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 3. Про надання згоди на передачу у власність Деражнянської міської 

територіальної громади об’єктів права спільної власності територіальних громад 

Деражнянського району. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

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

Деражнянської міської територіальної громади об’єктів права спільної власності 

територіальних громад Деражнянського району» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. 

№ 4 «Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної 

громади (крім землі)».  

(Доповідач:   завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

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

25 лютого 2021 р. № 4 «Про  затвердження  нормативних  документів  з питань 

оренди майна, що належить до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади (крім землі)» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про закріплення на праві оперативного управління майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної 

громади. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про закріплення на праві оперативного 
управління майна, що належить до комунальної власності Деражнянської міської 
територіальної громади» прийняти як рішення міської ради (додається). 



Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання повноважень старостам старостинських округів на 
території Деражнянської міської територіальної громади.  
 
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання повноважень старостам  
старостинських округів на території Деражнянської міської територіальної 
громади» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Міський голова Андрій Ковпак вручив старостам печатки старостинських 

округів. 

СЛУХАЛИ: 7. Про  затвердження Програми «Діти Деражнянщини» на 2021 - 

2025 роки Деражнянської міської ради.  

(Доповідач: начальник служби в справах дітей Деражнянської міської ради 

Стаднік В. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  затвердження програми «Діти 

Деражнянщини» на 2021 - 2025 роки Деражнянської міської ради» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8). 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Положень відділів апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради.                                                                                                                                          

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положень відділів апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження  Програми поліпшення організації підготовки 

громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на 

строкову військову службу, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, 



прийняття на військову службу за контрактом, відбору та прийняття на службу 

у військовому резерві на 2021 - 2023 роки. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження  Програми поліпшення 

організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної 

дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов’язаних 

під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, відбору та 

прийняття на службу у військовому резерві на 2021 - 2023 роки» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

СЛУХАЛИ: 10. Про створення матеріального резерву місцевого рівня для 

здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та затвердження 

номенклатури та обсягів. 

 (Доповідач: спеціаліст I категорії з питань цивільного захисту і взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи Петров В. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про створення матеріального резерву місцевого 

рівня для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та затвердження 

номенклатури та обсягів» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження стратегії розвитку комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних правників» Деражнянської міської 

ради на 2021 – 2023 роки.  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження стратегії розвитку 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних правників» 



Деражнянської міської ради на 2021 – 2023 роки» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:12. Про  затвердження Програми  розвитку культури Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки.                                                                                                                                  

(Доповідач: начальник відділу культури та туризму Черкаський М. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  затвердження Програми  розвитку культури 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення  сесії міської ради від 24  грудня 

2020 року № 9 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

від 24  грудня 2020 року № 9 «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до п.2 рішення Деражнянської міської ради 

від 25.02.2021 р. №13. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до п.2 рішення Деражнянської 

міської ради від 25.02.2021 р. №13» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 



СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження нової редакції 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 Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження нової редакції Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

СЛУХАЛИ: 16. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В. ). 

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

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

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки землі с. Яблунівка Хмельницького району Хмельницької 

області. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки землі с. Яблунівка Хмельницького району 

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

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 19). 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для організації громадського пасовища. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для організації громадського 

пасовища» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 20). 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд пропозиції щодо продажу земельної ділянки на 

земельних торгах. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд пропозиції щодо продажу земельної 

ділянки на земельних торгах» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання, передача у 

власність, користування на умовах оренди  та постійне користування земельних 

ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання, 

передача у власність, користування на умовах оренди  та постійне користування 

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

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 22). 

Розгляд питання № 22 «Про  припинення права постійного користування» знято 

з розгляду  на сьомій сесії для більш детального вивчення. 

СЛУХАЛИ: 23. Про  внесення змін до рішень міської ради. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  внесення змін до рішень міської ради» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 24).                                                                                                                                                      

СЛУХАЛИ: 24. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок.  

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 
ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 25). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 25. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 26). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 26. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 27). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 27. Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про поділ земельних ділянок комунальної 

власності» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22 «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 28). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 28. Про прийняття у власність Деражнянської міської 

територіальної громади новозбудованого громадського будинку Зяньковецької 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини.                                                                                                                                          

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про прийняття у власність Деражнянської 

міської територіальної громади новозбудованого громадського будинку 

Зяньковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 29). 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 29. Про внесення  змін до кількісного і персонального складу 

виконавчого комітету міської ради.                                                                                                                                          

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення  змін до кількісного і 

персонального складу виконавчого комітету міської ради» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 30). 

Рішення прийнято.  

 

Регламент сьомої сесії восьмого 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 10 хв 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на сьомій сесії міської ради 

25.03.2021 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. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    
9. Ломако Юрій Петрович 
10. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             
11. Німчук Олег Віталійович 
12. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   
13. Підганюк Олександр Андрійович 
14. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          
15. Сидорчук Олександр Олександрович 
16. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       
17. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   
18. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           
19. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 
20. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       
21. Яковлєв Юрій Володимирович 
 
 
 

 

Секретар міської ради                                                     Валентина СИДОРУК 
 

 


