
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                         Протокол № 5 

21. 01. 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 8 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.. 

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

 

1. Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів комунальної власності. 

2. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна вул. Майдан 

Привокзальний, 11. 

3. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна вул. Кринична, 26. 

4. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна вул. Шевченка, 108/1.  

5. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна вул. Івана Зубкова, 1. 

6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна пров. Піонерський, 7. 

7. Про організацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пов'язаної                                                                           

з поширенням гострої коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої                                                                                

коронавірусом SARS-CoV-2. 

8.    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. 

9. 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. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів 

комунальної власності. 

 (Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження актів приймання-передачі 

об’єктів комунальної власності» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№16 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



 

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

Привокзальний, 11.  

(Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

майна вул. Майдан Привокзальний, 11» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№17 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна вул. Кринична, 

26. 

(Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

майна вул. Кринична, 26» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№18 

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Шевченка, 108/1. 

 (Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

майна м. Деражня, вул. Шевченка, 108/1» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№19 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна вул. Івана 

Зубкова, 1. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

майна вул. Івана Зубкова, 1» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 20 

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна пров. 

Піонерський, 7 . 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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

майна пров. Піонерський, 7» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№21 

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про організацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

пов'язаної з поширенням гострої коронавірусної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про організацію робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації пов'язаної з поширенням гострої коронавірусної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№22 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. 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 - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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 (№23 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. 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 - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

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 (№ 24 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 
 

 


