
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

25 лютого 2021 року                          14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 6 

засідання шостої  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: Бондар О. Є., Буга М. В., Сідлецький В. М., Сидорчук О. 

О., Щербань О.В.. 

Присутні: 

Чорнієвич Олександр Богданович - голова Хмельницької районної ради. 

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

Запрошені: кандидати на посади старост Деражнянської міської громади. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

Порядок денний: 

 
1. Про звіт про виконання бюджетів приєднаних до Деражнянської МТГ 
селищної та сільських рад за 2020 рік. 
2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
3. Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражня на 2020 рік». 
4. Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що 
належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної  
громади (крім землі). 
5. 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». 
6. Про затвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська 
багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради на 2021 - 2023 роки». 
7. Про затвердження програми «Діти Деражнянщини» Деражнянської міської 
ради на 2021 - 2025 роки. 



8. Про внесення змін до Положення про службу в справах дітей Деражнянської 
міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28 січня 2021 року № 21 
«Про утворення служби у справах дітей Деражнянської міської ради, як 
юридичної особи публічного права».        
9. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти комунальної форми власності. 
10. Про затвердження Статутів закладів освіти Деражнянської  міської ради  
Хмельницької  області. 
11. Про відкриття інклюзивної групи на базі Шпичинецького закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» Деражнянської міської ради 
Хмельницького району Хмельницької області. 
12. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації Деражнянською 
міською радою.                                                                                                                                                                                      
13. Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних послуг 
апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради та Переліку 
адміністративних послуг, які будуть надаватися у відділі надання 
адміністративних послуг.                                                                                                                                
14. Про утворення старостинських округів.                                                                                    
15. Про затвердження на посади старост Деражнянської міської ради.                                                                                                     
16. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 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».                                                                                                                                                        
17. Про надання повноважень директору комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Деражнянської міської ради.                                                                                   
18. Про затвердження Положень відділів апарату виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради.                                                                                                    
19. Про утворення   Державної  надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Деражнянській міській раді.                                                                                                     
20. Про надання згоди на придбання майна.                                                                              
21. Про затвердження Статуту комунального водогосподарського 
спеціалізованого підприємства «Авангард» Деражнянської міської ради 
Хмельницької області.                                                                                                                 
22. Про надання згоди на передачу із комунальної власності Деражнянської 
міської територіальної громади у комунальну власність Хмельницької міської 
територіальної громади майна фельдшерського пункту с. Богданівці 
комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької 
області.                                                                                                                                         
23. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2021 року № 22 
«Програми компенсації пільгових перевезень окремих  категорій громадян на 
залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному  
транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення  
на 2021 рік».                                                                                                                                                        
24. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.                                                                                                                



25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища.                                                                    
26. Про  надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).                                                                              
27. Про надання в оренду земельної ділянки.                                                                                         
28. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.                                
29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами.                                 
30. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
землі с. Яблунівка Хмельницького району Хмельницької області.                                                           
31. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).                                         
32. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок.                                                                    
33. Про внесення змін до рішень міської ради.  
 
                                                                            
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту шостої сесії 
міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

   Поступили пропозиції постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку зняти з порядку денного шостої 

сесії питання: «Про затвердження програми «Діти Деражнянщини» 

Деражнянської міської ради на 2021 - 2025 роки» та постійної комісії з  питань 

містобудування, земельних відносин та охорони  навколишнього природного 

середовища «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки землі с. Яблунівка Хмельницького району (Деражнянського району) 

Хмельницької області» для детального вивчення і винесення даних питань на 

засідання чергової сесії. 

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

Голосували: «за» -22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання бюджетів приєднаних до Деражнянської 
МТГ селищної та сільських рад за 2020 рік. 

(Доповідач: головний спеціаліст відділу фінансів Деражнянської міської ради 

Новощинська Л. А.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання бюджетів приєднаних до 

Деражнянської МТГ селищної та сільських рад за 2020 рік» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

 (Доповідач: головний спеціаліст відділу фінансів Деражнянської міської ради 

Новощинська Л. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської 

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

(додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Деражня на 2020 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання «Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста Деражня на 2020 рік»» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 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  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 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: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська 
багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради на 2021 - 2023 роки».  
 
(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження «Програми розвитку та 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради на 
2021 - 2023 роки»» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» -22 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Розгляд сьомого питання «Про затвердження програми «Діти Деражнянщини» 

Деражнянської міської ради на 2021 - 2025 роки» перенесено на наступну сесію.  

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Положення про службу в справах дітей 

Деражнянської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28 січня 

2021 року № 21 «Про утворення служби у справах дітей 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 внесення змін до Положення про службу в 

справах дітей Деражнянської міської ради, затвердженого рішенням міської ради 

від 28 січня 2021 року № 21 «Про утворення служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради, як юридичної особи публічного права» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

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

Пропозицію підтримано. 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми 

власності» прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Статутів закладів освіти Деражнянської  

міської ради  Хмельницької  області. 

 (Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статутів закладів освіти 

Деражнянської  міської ради  Хмельницької  області» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

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

СЛУХАЛИ: 11. Про відкриття інклюзивної групи на базі Шпичинецького 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» Деражнянської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області.  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про відкриття інклюзивної групи на базі 

Шпичинецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» 



Деражнянської міської ради Хмельницького району Хмельницької області» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:12. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації 

Деражнянською міською радою.                                                                                                                                       

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про здійснення повноважень у сфері державної 

реєстрації Деражнянською міською радою» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних 

послуг апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради та Переліку 

адміністративних послуг, які будуть надаватися у відділі надання 

адміністративних послуг. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Регламенту відділу надання 

адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради та Переліку адміністративних послуг, які будуть надаватися у відділі 

надання адміністративних послуг» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

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

СЛУХАЛИ: 14. Про утворення старостинських округів. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення старостинських округів» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

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



СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження на посади старост Деражнянської міської ради  
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження на посади старост 

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

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

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 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: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

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

24 грудня 2020 р. № 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»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

СЛУХАЛИ: 17. Про надання повноважень директору комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання повноважень директору 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Деражнянської міської 

ради» прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

СЛУХАЛИ: 18. 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 19). 

СЛУХАЛИ: 19. Про утворення   Державної  надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Деражнянській міській раді. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення   Державної  надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при Деражнянській міській раді» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

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

СЛУХАЛИ: 20. Про надання згоди на придбання майна. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на придбання майна» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження Статуту комунального водогосподарського 

спеціалізованого підприємства «Авангард» 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 

водогосподарського спеціалізованого підприємства «Авангард» Деражнянської 

міської ради Хмельницької області» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

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

СЛУХАЛИ: 22. Про надання згоди на передачу із комунальної власності 
Деражнянської міської територіальної громади у комунальну власність 
Хмельницької міської територіальної громади майна фельдшерського пункту с. 
Богданівці 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 надання згоди на передачу із комунальної 
власності Деражнянської міської територіальної громади у комунальну 
власність Хмельницької міської територіальної громади майна фельдшерського 
пункту с. Богданівці 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 23). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2021 року 
№ 22 «Програми компенсації пільгових перевезень окремих  категорій громадян 
на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному  
транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення  на 
2021 рік».   

(Доповідач: начальник відділу праці та соціального забезпечення Кравченко Т. 

Й.). 

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

28 січня 2021 року № 22 «Програми компенсації пільгових перевезень окремих  

категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в 

автомобільному  транспорті загального користування приміського та 

міжміського сполучення  на 2021 рік»» 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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 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 земельної ділянки для організації громадського 

пасовища» прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 26. Про  надання дозволу на розроблення технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 27). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання в оренду земельної ділянки. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

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

прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 28. 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 29). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 

громадянами.                                                                                                                                          

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. 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» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 30). 

Рішення прийнято.  

Розгляд питання № 30 «Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки землі с. Яблунівка Хмельницького району Хмельницької 

області» перенесено на засідання наступної чергової сесії. 

СЛУХАЛИ: 31. 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 32). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 32. 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 33). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 33. 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 34). 

Рішення прийнято. 

   В різному депутати вирішили підтримати звернення Асоціації міст України  до 

народних депутатів України щодо прийняття у другому читанні і в цілому як 

Закону, законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та 



дерегуляції у сфері земельних відносин» (№ 2194 від 01.10.2019) та направити 

його до народного депутата України Віктора Бондаря. 

    Також розглянули звернення депутата міської ради Косевич О. М.   щодо 

невідповідності штатних розписів нормам чинного законодавства  в закладах 

освіти громади. 

ВИСТУПИЛИ: Косевич О. П. про  критичність ситуації, яка склалася в закладах 

освіти та пропозицію створити робочу групу з визначення необхідних штатів, які 

потребують введення (Деражнянський ліцей №1 – 14 штатних одиниць). 

ВИСТУПИЛИ: Балігар Є. С. про роботу відділу освіти над вивченням кількості 

штатних одиниць необхідних для приведення до штатних нормативів в закладах 

освіти громади та фінансового забезпечення даного процесу. Тільки для 

приведення у відповідність штатного розпису Деражнянського ліцею №1 

необхідно 854 тис. грн з міського бюджету та 82 тис. грн з бюджету освітньої 

субвенції. 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про початок роботи по вирішенню даного питання 

(введення трьох одиниць прибиральників приміщень в міських школах), 

незважаючи на велике фінансове навантаження на бюджет громади поступово, 

по можливості  штатні розписи будуть приводитися  до норм чинного 

законодавства. 

 

 

Регламент шостої  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 30 хв 

 

 

Міський голова                                        Андрій КОВПАК 



 

 

Список депутатів міської ради, 

присутніх на шостій сесії міської ради 

25.02.2021 року 

1. Берегова Оксана Віталіївна 
2. Вешньовська Поліна Карлівна                                                                                                                                                     
3. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      
4. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 
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. Сулін Ігор Анатолійович 
18. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   
19. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           
20. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 
21. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Валентина СИДОРУК 
 


