
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

25 травня  2021 року                         14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 9 

засідання дев’ятої  сесії  
міської ради восьмого скликання 
 
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні: 19 депутатів (реєстрація додається). 

Відсутні  депутати: Бондар О. Є., Буга М. В., Карабанов В. М., Подсоха О. О., 

Сидорчук О.О., Сулін І. А., Черкаський М. В.. 

Присутні: 

Яковлєва Л. Є. – редактор газети «Вісник Деражнянщини». 

Запрошені: старости Деражнянської міської територіальної громади. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання бюджету Деражнянської  міської територіальної 
громади за І-й квартал  2021 року. 
2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. № 5 
«Про закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до  
комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади». 
 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 4 
«Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що 
належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної  
громади (крім землі)». 
5.   Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Деражнянської 
міської територіальної громади майна. 
6. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у  
власність Деражнянської міської територіальної громади майна центру  
надання адміністративних послуг, яке на час реорганізації  Деражнянської  
районної державної адміністрації знаходилось на її балансі. 



7. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 
місцевості).   
8. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 
9. Про надання в оренду земельних ділянок. 
10   Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, в тому числі зі зміною виду використання, передача у власність 
земельних ділянок.  
11. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 
12. Про  припинення права постійного користування.  
13. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для організації громадського пасовища. 
15. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
16. Про  внесення змін до рішень міської ради. 
17. Про розгляд звернення Самолюк Ю. О.,  Самолюка Ю. М.,  Намеснікова О. 
В., Кащука С. В., Леськіва В. С., Горбатюка О. В., Слугоцького Б. В., 
представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо затвердження 
проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок.                                  
18. Про розгляд звернень Пищалової К. В.,  Джеломанова Ю. О., Пахолока С. 
В., Бернарда Д. В.,  Носаченко А. М., Куруц В. М.,  Щесняка О. О., 
представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо затвердження 
проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 
Різне. 
19. Про  надання згоди на прийняття в дар у комунальну власність 
Деражнянської міської територіальної громади транспортного засобу. 
20. Про відмову від здійснення переважного права купівлі частки у праві 
спільної часткової власності на нерухоме майно. 
21. Про дострокове припинення повноважень депутата Деражнянської                                                              
міської ради VIII скликання Подсохи О. О.. 
22. Про розгляд звернення Марущак О. М., Додатчук Л. О., Мантуляк В. В., 
Гіщук О. С., Юрчак А. О., Банделюк О. С., Банделюк К. І., Осадчук С. О., 
Осадчук А. В., Євженко Р. М. щодо затвердження проектів землеустрою та      
передачу у власність земельних ділянок. 
23. Про розгляд звернення Бумбур О. Б., Лебідь О. В., Жук С. М., Мантуляк В. 
М., Булейко К. В., Булейко О. В. щодо затвердження проектів землеустрою та 
передачу у власність земельних ділянок. 
24. Про розгляд звернення Князюк І. Л., Марущак В. О., Бринза Н. В., Лебідь К. 
Д., Булейко О. Л., Булейко В. В., Гіщук І. А., Юрчак В. О. щодо затвердження 
проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 
 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту дев’ятої сесії 
міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 



УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент дев’ятої сесії міської 
ради.  

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання бюджету Деражнянської  міської 
територіальної громади за І-й квартал  2021 року. 

(Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання бюджету Деражнянської  

міської територіальної громади за І-й квартал  2021 року» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 

(Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. 

№ 5 «Про  закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до  

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади».  

(Доповідач:   завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

25 березня 2021 р. № 5 «Про  закріплення на праві оперативного управління 

майна, що належить до  комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. 

№ 4 «Про затвердження  нормативних   документів  з питань оренди майна, що 



належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної  

громади (крім землі)». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 
25 лютого 2021 р. № 4 «Про затвердження  нормативних   документів  з питань 
оренди майна, що належить до комунальної власності Деражнянської міської 
територіальної  громади (крім землі)»» прийняти як рішення міської ради 
(додається). 
Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
Деражнянської міської територіальної громади майна.  
 
(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на прийняття у комунальну 
власність Деражнянської міської територіальної громади майна» прийняти як 
рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності 
у власність Деражнянської міської територіальної громади майна центру  
надання адміністративних послуг, яке на час реорганізації  Деражнянської  
районної державної адміністрації знаходилось на її балансі. 

(Доповідач: завідувач - адміністратор відділу надання адміністративних послуг 

Лавицька О. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності у власність Деражнянської міської територіальної громади 

майна центру надання адміністративних послуг, яке на час реорганізації  

Деражнянської районної державної адміністрації знаходилось на її балансі» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -18 , «проти» - 0,  «утрималися» - 1(додаток 7). 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

(на місцевості). 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок  в натурі (на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8). 

СЛУХАЛИ: 8. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.  

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 
ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання в оренду земельних ділянок. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання в оренду земельних ділянок» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, в тому числі зі зміною виду використання, передача у 

власність земельних ділянок.. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Берегова О. В. про наявність конфлікту інтересів при розгляді 

даного питання та своє рішення утриматися при голосуванні. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, в тому числі зі зміною виду використання, 

передача у власність земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0,  «утрималися» - 1 (додаток 11). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі 

(на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про  припинення права постійного користування. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  припинення права постійного 

користування» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для організації громадського пасовища. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для організації громадського 

пасовища» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про поділ та об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 16. Про  внесення змін до рішень міської ради. 



(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

 

ВИСТУПИЛИ: Косевич О. М. про наявність конфлікту інтересів при розгляді 

даного питання та своє рішення утриматися при голосуванні.  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  внесення змін до рішень міської ради» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0,  «утрималися» - 2 (додаток 17).  

Рішення прийнято.                                                                                                                                                     

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд звернення Самолюк Ю. О.,  Самолюка Ю. М.,  

Намеснікова О. В., Кащука С. В., Леськіва В. С., Горбатюка О. В., Слугоцького 

Б. В., представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо 

затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернення Самолюк Ю. О.,  

Самолюка Ю. М.,  Намеснікова О. В., Кащука С. В., Леськіва В. С., Горбатюка 

О. В., Слугоцького Б. В., представника заявників за довіреністю Банделюка С.  

Л. щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

Рішення прийнято. 

   Депутат Яковлєв Ю. В. з поважних причин залишив сесійний зал після 

голосування 17 питання. 

   Депутат Вешньовська П. К. взяла участь в роботі сесії з розгляду 18 питання. 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд звернень Пищалової К. В.,  Джеломанова Ю. О., 

Пахолока С. В., Бернарда Д. В.,  Носаченко А. М., Куруц В. М.,  Щесняка О. О., 

представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо затвердження 

проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернень Пищалової К. В.,  

Джеломанова Ю. О., Пахолока С. В., Бернарда Д. В.,  Носаченко А. М., Куруц В. 

М.,  Щесняка О. О., представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. 



щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 19). 

СЛУХАЛИ: 19. Про  надання згоди на прийняття в дар у комунальну власність 

Деражнянської міської територіальної громади транспортного засобу. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання згоди на прийняття в дар у 

комунальну власність Деражнянської міської територіальної громади 

транспортного засобу» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 20). 

СЛУХАЛИ: 20. Про відмову від здійснення переважного права купівлі частки у 
праві спільної часткової власності на нерухоме майно. 
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про відмову від здійснення переважного права 

купівлі частки у праві спільної часткової власності на нерухоме майно» прийняти 

як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 21. Про дострокове припинення повноважень депутата 
Деражнянської  міської ради VIII скликання Подсохи О. О.. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про дострокове припинення повноважень 

депутата Деражнянської  міської ради VIII скликання Подсохи О. О.» прийняти 

як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 22). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд звернення Марущак О. М., Додатчук Л. О., 

Мантуляк В. В., Гіщук О. С., Юрчак А. О., Банделюк О. С., Банделюк К. І., 



Осадчук С. О., Осадчук А. В., Євженко Р. М. щодо затвердження проектів 

землеустрою та      передачу у власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернення Марущак О. М., 
Додатчук Л. О., Мантуляк В. В., Гіщук О. С., Юрчак А. О., Банделюк О. С., 
Банделюк К. І., Осадчук С. О., Осадчук А. В., Євженко Р. М. щодо 
затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних 
ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 23). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд звернення Бумбур О. Б., Лебідь О. В., Жук С. М., 

Мантуляк В. М., Булейко К. В., Булейко О. В. щодо затвердження проектів 

землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернення Бумбур О. Б., Лебідь О. 

В., Жук С. М., Мантуляк В. М., Булейко К. В., Булейко О. В. щодо затвердження 

проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 24). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд звернення Князюк І. Л., Марущак В. О., Бринза Н. 
В., Лебідь К. Д., Булейко О. Л., Булейко В. В., Гіщук І. А., Юрчак В. О. щодо 
затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернення Князюк І. Л., Марущак В. 

О., Бринза Н. В., Лебідь К. Д., Булейко О. Л., Булейко В. В., Гіщук І. А., Юрчак 

В. О. щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність 

земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 25). 

Рішення прийнято. 

   Депутат Щербань О. В. ознайомив з заявою депутатів Деражнянської міської 

ради фракції «СЛУГА НАРОДУ» щодо підтримки малої приватизації.    

                     

Регламент дев’ятої сесії восьмого скликання: 



Початок роботи сесії                                      о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей              до 20 хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи              до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 15 год 00 хв 

 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на дев’ятій сесії міської ради 

25.05.2021 року 

1. Берегова Оксана Віталіївна 
2. Вешньовська Поліна Карлівна                                                                                                                                                     
3. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      
4. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 
5. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   
6. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     
7. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    
8. Ломако Юрій Петрович 
9. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                
10. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             
11. Німчук Олег Віталійович 
12. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   
13. Підганюк Олександр Андрійович 
14. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                           
15. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       
16. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   
17. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           
18. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       
19. Яковлєв Юрій Володимирович 

 
 

Секретар міської ради                                                     Валентина СИДОРУК 
 

 

 

 


