
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 
                                                       Протокол № 7 
10. 03. 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., Кухар І. Д., 
Сімашова Г. М., Затворніцький М. Г., Юзва М.  О., Футорний Р. В., Петрів В. П.. 
Відсутні: Івахов А. В., Беднарський О. А.. 
                                 
Порядок денний: 

1. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 
2. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Деражнянської 
міської ради від 18 квітня 2019 року № 36 «Про затвердження Положення 
про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня, утворення комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 
комісії  з питань евакуації виконавчого комітету міської ради.  

 
СЛУХАЛИ: 1. 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 (№39 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 
майна»» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 40 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради від 18 квітня 2019 року № 36 «Про затвердження 
Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня, утворення комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та комісії  з 
питань евакуації виконавчого комітету міської ради».  
(Доповідач: спеціаліст I категорії з питань цивільного захисту і взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи Петров В. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Деражнянської міської ради від 18 квітня 2019 року № 36 «Про 
затвердження Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня, утворення 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 
комісії  з питань евакуації виконавчого комітету міської ради»» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№41 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 
  
 
 


