
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 
                                                       Протокол № 9 
15. 04. 2021 року                                                                                  м. Деражня 
 
засідання виконавчого комітету 
                                                
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 
 
Всього 13 членів виконкому. 
 
Присутні 12 членів виконкому: Ковпак А. М., Сидорук В. А., Кухар І.Д., 
Сімашова Г.М., Затворніцький М. Г., Юзва М.О., Петрів В. П., Беднарський О.А., 
Футорний Р. В., Мацьков М. Ф., Кирилюк О. А., Рудик І. А.. 
Відсутні: Івахов А. В.. 
                                 
Порядок денний: 
 

1. Про затвердження Висновку постійної комісії міської ради з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

2. Про визначення об’єктів та видів суспільно корисних та громадських 
робіт, на які можуть залучатися особи, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних та громадських 
робіт. 

3. Про визначення посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
вчинення адміністративних правопорушень. 

4. Про видалення дерев. 
5. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Деражнянська міська 
багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради. 

6. Про надання дозволу на отримання інсуліну інваліду дитинства гр. 
Москалюку Ю. А.. 

7. Про виділення коштів учасникам та ветеранам Другої світової війни з 
нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна с. Розсохи, пров. 
Ватутіна, 4. 

9. Про присвоєння адреси  об’єктам нерухомого майна с. Розсохи, вул. 
Ватутіна, 1/2. 



10. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна с. Розсохи, пров. 
Ватутіна, 1/3. 

11.    Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Яськівці). 
   

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Висновку постійної комісії міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 
(Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Висновку постійної комісії 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 52 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про визначення об’єктів та видів суспільно корисних та 
громадських робіт, на які можуть залучатися особи, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних та громадських робіт. 
(Доповідач: завідувач юридичного відділу Кухар І. Д.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про визначення об’єктів та видів суспільно 
корисних та громадських робіт, на які можуть залучатися особи, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних та 
громадських робіт» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 53 
додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про визначення посадових осіб, уповноважених складати 
протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про визначення посадових осіб, уповноважених 
складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень» прийняти  
як рішення виконавчого комітету (№ 54 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про видалення дерев. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про видалення дерев» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 55 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним некомерційним підприємством «Деражнянська міська 
багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 
Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством 
«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 56 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на отримання інсуліну інваліду дитинства 
гр. Москалюку Ю. А.. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 
Косевич Н. В.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на отримання інсуліну 
інваліду дитинства гр. Москалюку Ю. А.» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№ 57 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про виділення коштів учасникам та ветеранам Другої світової 
війни з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 (Доповідач: спеціаліст I категорії відділу організаційної та кадрової роботи 
Кирилюк О. О.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про виділення коштів учасникам та ветеранам 
Другої світової війни з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 58 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Розсохи, 
пров. Ватутіна, 4). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого 
майна (с. Розсохи, пров. Ватутіна, 4)» прийняти  як рішення виконавчого комітету 
(№ 59  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Розсохи, 
вул. Ватутіна, 1/3). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого 
майна (с. Розсохи, вул. Ватутіна, 1/3)» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№ 60  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна с. Розсохи, 
пров. Ватутіна, 1/2.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого 
майна с. Розсохи, пров. Ватутіна, 1/2» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№ 61 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Яськівці).  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого 
майна (с. Яськівці)» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 61/1 
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно.   Рішення прийнято.                                                                     
Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 


