
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 
                                                       Протокол № 7 
18. 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 7 членів виконкому: Ковпак А. М., Сидорук В. А., Кухар І.Д., Сімашова 
Г.М., Затворніцький М. Г., Юзва М.О., Петрів В. П.. 
Відсутні: Івахов А. В., Беднарський О.А., Футорний Р. В.. 
                                 
Порядок денний: 
 

1. Про утворення  комісії для  попереднього розгляду питань щодо видалення 
зелених насаджень в населених пунктах на території Деражнянської 
міської територіальної громади. 

2. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території Деражнянської міської територіальної 
громади. 

3. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно земельних 
ділянок, власниками яких є неповнолітні та малолітні діти, реєстрацію 
права власності на земельні ділянки на користь неповнолітніх та малолітніх 
дітей та  реєстрацію права власності на частку квартири на користь 
малолітньої. 

4. Про надання дозволу на здійснення правочину стосовно земельної ділянки, 
власником якої  є неповнолітній. 

5. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Іванківці, провул. 
Сагайдачного, 3). 

6. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Шпичинці, вул. 
Шевченка, 55). 

7. Про організацію в Деражнянській міській територіальній громаді чергових 
призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 році. 



8. 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». 

9. Про відзначення професійного свята Дня працівників житлово-
комунального господарства та побутового обслуговування населення  в м. 
Деражня. 

10. Про відзначення учасників війни та учасників бойових дій років Другої 
світової війни з нагоди 77-ої річниці визволення м. Деражня та краю від 
фашистських загарбників  в роки Другої світової війни. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про утворення  комісії для  попереднього розгляду питань щодо 
видалення зелених насаджень в населених пунктах на території Деражнянської 
міської територіальної громади. 
 (Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 
благоустрою Рудик І. А.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення  комісії для  попереднього 
розгляду питань щодо видалення зелених насаджень в населених пунктах на 
території Деражнянської міської територіальної громади» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 42 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Деражнянської міської територіальної 
громади. 

(Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 
благоустрою Рудик І. А.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення конкурсу з визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Деражнянської 
міської територіальної громади» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 
43 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно 
земельних ділянок, власниками яких є неповнолітні та малолітні діти, реєстрацію 
права власності на земельні ділянки на користь неповнолітніх та малолітніх дітей 
та  реєстрацію права власності на частку квартири на користь малолітньої. 

(Доповідач: начальник служби у справах дітей Стаднік В. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на здійснення правочинів 
стосовно земельних ділянок, власниками яких є неповнолітні та малолітні діти, 
реєстрацію права власності на земельні ділянки на користь неповнолітніх та 
малолітніх дітей та  реєстрацію права власності на частку квартири на користь 
малолітньої» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 44 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на здійснення правочину стосовно земельної 
ділянки, власником якої  є неповнолітній. 

(Доповідач: начальник служби у справах дітей Стаднік В. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на здійснення правочину 
стосовно земельної ділянки, власником якої  є неповнолітній» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№ 45 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Іванківці, 
провул. Сагайдачного, 3). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого 
майна (с. Іванківці, провул. Сагайдачного, 3)» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№ 46 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Шпичинці, 
вул. Шевченка, 55). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого 
майна (с. Шпичинці, вул. Шевченка, 55)» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№ 47 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 7. Про організацію в Деражнянській міській територіальній громаді 
чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 році. 

(Доповідач: ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про організацію в Деражнянській міській 
територіальній громаді чергових призовів громадян України на строкову 
військову службу у 2021 році» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№48  
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. 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 (№49 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9 Про відзначення професійного свята Дня працівників житлово-
комунального господарства та побутового обслуговування населення  в м. 
Деражня. 

(Доповідач: завідувач відділу організаційної та кадрової роботи Важельська Л. 
В.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про відзначення професійного свята Дня 
працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування 
населення  в м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№50 
додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про відзначення учасників війни та учасників бойових дій років 
Другої світової війни з нагоди 77-ої річниці визволення м. Деражня та краю від 



фашистських загарбників  в роки Другої світової війни.                                                          
(Доповідач: завідувач відділу організаційної та кадрової роботи Важельська Л. 
В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про відзначення учасників війни та учасників 
бойових дій років Другої світової війни з нагоди 77-ої річниці визволення м. 
Деражня та краю від фашистських загарбників  в роки Другої світової війни» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№51 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 
  
 
 


