
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 12 

19. 05. 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 13 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., Івахов А. В.. 
                                 
Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Деражнянської  міської територіальної 

громади за І-й квартал  2021 року. 

2. Про створення громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Деражнянської міської ради. 

3. Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Деражнянської міської ради. 

4. Про взяття на квартирний облік для поліпшення житлових умов за місцем  

проживання гр. Гребенюка В. Ю.. 

5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

8. Про утворення  комісії зі встановлення факту отруєння бджіл. 

9. Про надання статусу дитини-сироти. 

10. Про неналежне виконання батьківських обов’язків Грабовською Ю. І.. 

11. Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою. 

12.Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою. 

13. Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою. 

14. Про призначення опікуна над майном, яке на праві користування 

належить дитині-сироті. 

15. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини 

та надання висновку органу опіки та піклування. 

16. Про надання дозволу  на реєстрацію земельних ділянок на користь 

малолітньої.  

17. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини 

та надання висновку органу опіки та піклування.  

18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 



19.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

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 

виконавчого комітету (№ 71 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про створення громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Деражнянської міської ради.  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про створення громадської комісії з житлових 

питань при виконавчому комітеті Деражнянської міської ради» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№72 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про створення адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Деражнянської міської ради» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№73 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  4. Про взяття на квартирний облік для поліпшення житлових умов 

за місцем проживання гр. Гребенюка В. Ю.. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про взяття на квартирний облік для поліпшення 

житлових умов за місцем проживання гр. Гребенюка В. Ю.» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№74  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 



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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 75 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

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

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 76 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№77  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про утворення  комісії зі встановлення факту отруєння бджіл. 

(Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 

благоустрою Рудик І. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення  комісії зі встановлення факту 

отруєння бджіл» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№78 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. 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 (№79 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про неналежне виконання батьківських обов’язків Грабовською 

Ю. І.. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про неналежне виконання батьківських 

обов’язків Грабовською Ю. І.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 

80  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою (Боровик Є. В.).  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 81 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно.    

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 12. Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою (Боровик О. В.). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 82 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою (Зозуля Я. А.). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про вcтановлення опіки над дитиною-сиротою» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 83  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно.   Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 14. Про призначення опікуна над майном, яке на праві 

користування належить дитині-сироті 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про призначення опікуна над майном, яке на 

праві користування належить дитині-сироті» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 84  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту 

прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування.  

(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» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 85  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно.   Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу  на реєстрацію земельних ділянок на 

користь малолітньої. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на реєстрацію земельних 

ділянок на користь малолітньої» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№ 86 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 17. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту 

прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування.  

(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» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 87 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно.   Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 88 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.  

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№89  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

 

 

 Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 


