
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 
                                                       Протокол № 10 
22. 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., Івахов А. В.. 
Відсутні: Рудик І. А.. 
                                 
Порядок денний: 
 

1. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини та 
надання висновку органу опіки та піклування (Шарінський В. М.). 

2. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини та 
надання висновку органу опіки та піклування (Гурницька К. О.). 

3. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини та 
надання висновку органу опіки та піклування (Пшелінська М. О.). 

4. Про включення в список громадян, які користуються правом позачергового 
одержання житлових приміщень Коломійчук А. О.. 

5. Про включення в список громадян, які користуються правом позачергового 
одержання житлових приміщень Швець М. А.. 

6. Про надання дозволу  на здійснення правочину стосовно земельної ділянки, 
власником якої є неповнолітня дитина. 

7. Про надання статусу дитини-сироти.  
  

СЛУХАЛИ: 1. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав 
дитини та надання висновку органу опіки та піклування (Шарінський В. М.). 
(Доповідач: начальник служби у справах дітей Стаднік В. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження з рекомендаціями комісії з 
питань захисту прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування 



(Шарінський В. М.)» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 62 
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав 
дитини та надання висновку органу опіки та піклування (Гурницька К. О.). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження з рекомендаціями комісії з 
питань захисту прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування 
(Гурницька К. О.)» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 63 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав 
дитини та надання висновку органу опіки та піклування (Пшелінська М. О.). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження з рекомендаціями комісії з 
питань захисту прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування 
(Пшелінська М. О.)» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 64 
додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про включення в список громадян, які користуються правом 
позачергового одержання житлових приміщень Коломійчук А. О..  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про включення в список громадян, які 
користуються правом позачергового одержання житлових приміщень 
Коломійчук А. О.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 65 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про включення в список громадян, які користуються правом 
позачергового одержання житлових приміщень Швець М. А.. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про включення в список громадян, які 
користуються правом позачергового одержання житлових приміщень Швець М. 
А.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 66 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу  на здійснення правочину стосовно земельної 
ділянки, власником якої є неповнолітня дитина.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на здійснення правочину 
стосовно земельної ділянки, власником якої є неповнолітня дитина» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№ 67 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання статусу дитини-сироти. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання статусу дитини - сироти» прийняти  
як рішення виконавчого комітету (№ 68 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 
  
 
 


