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засідання одинадцятої  сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні: 22 депутати (реєстрація додається). 

Відсутні: Івасишена Л. В., Косевич О. М., Сулін І. А., Щербань О. В.. 

Присутні:  

Цуцман Володимир Владиславович – виконуючий обов’язки директора 

Деражнянської РЕМ. 

Варенко Ольга Степанівна – начальник сектору земельно – майнових відносин 

АТ «Хмельницькобленерго». 

Ковальов Сергій Іванович – директор з питань забезпечення бізнесу АТ 

«Хмельницькобленерго». 

Яцков Олег Васильович (с. Зяньківці). 

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

Запрошені: старости Деражнянської міської територіальної громади. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

1.Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 

2. Про встановлення місцевих податків та зборів на території Деражнянської 

міської територіальної громади.                                                                                                                             



3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про 

затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

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 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». 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 7 «Про 

закріплення на праві господарського відання майна, що належить до комунальної 

власності Деражнянської міської територіальної громади». 

7. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної форми власності, затвердженого 

рішенням шостої сесії Деражнянської міської ради восьмого скликання від 

25.02.2021 року № 9.                                                                                                                                                  

8. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 

місцевості).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.                                                                                                                                                                                                  

10. Про надання в оренду земельних ділянок та припинення оренди.                                              

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

користування на умовах оренди  та постійне користування земельних ділянок.        

12. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).                                          

13. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок.                                                                       

14. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності.                                      

15. Про  внесення змін до рішень міської ради.                                                                             

16. Про проведення земельних торгів.                                                                                          

17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для організації громадського пасовища.                                                  

18. Про внесення змін до рішення міської ради від  24 грудня 2020 року №7 

«Про затвердження програми проведення культурно - масових заходів в 



Деражнянській міській територіальній громаді на 2021 рік».                                                

19. Про внесення змін до структури Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2020 р. №11 

«Про утворення Деражнянського міського центру надання соціальних послуг». 

   Перед початком роботи сесії пройшли урочистості з нагоди  25-річчя 

Конституції України. 

   Міський голова зачитав постанову Деражнянської міської територіальної 

виборчої комісії «Про реєстрацію депутатів Деражнянської міської ради» щодо 

реєстрації депутатом Деражнянської міської ради Хмельницького району, 

Хмельницької області Вислянської Валентини Петрівни та привітав депутатку з 

зі вступом у повноваження та початком роботи. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту одинадцятої сесії 

міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

Міський голова запропонував депутатам перенести на розгляд наступної сесії 

друге питання порядку денного «Про встановлення місцевих податків та зборів 

на території Деражнянської міської територіальної громади» в зв’язку з 

дотриманням процедури регуляторної політики. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зі змінами порядок денний та регламент одинадцятої 

сесії міської ради.  

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: Варенко Ольгу Степанівну – начальника сектору земельно – 

майнових відносин АТ «Хмельницькобленерго», Цуцмана Володимира 

Владиславовича – виконуючого обов’язки директора Деражнянської РЕМ щодо 

відсотка орендної плати від нормативної грошової оцінки земельних  ділянок із 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

СЛУХАЛИ: 1. 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» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Питання 2. «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Деражнянської міської територіальної громади» перенесено на розгляд засідання 

чергової сесії міської ради.   

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 

грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «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» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

СЛУХАЛИ: 5. 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» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 

7 «Про закріплення на праві господарського відання 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 30 

квітня 2021 р. № 7 «Про закріплення на праві господарського відання майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної 

громади» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, затвердженого 



рішенням шостої сесії Деражнянської міської ради восьмого скликання від 

25.02.2021 року № 9.  

(Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Балігар Є. С.).  

 УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Положення про конкурс 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми 

власності, затвердженого рішенням шостої сесії Деражнянської міської ради 

восьмого скликання від 25.02.2021 року № 9» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7).                                                                                                                                                

СЛУХАЛИ: 8. 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» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. 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» - 23, «проти» - 0, «утрималися» - 1 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання в оренду земельних ділянок та припинення оренди. 

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



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

припинення оренди» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

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

власність, користування на умовах оренди  та постійне користування земельних 

ділянок. 

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

ВИСТУПИЛИ: Огонь А. О., Сідлецький В. М про наявність конфлікту інтересів 

при розгляді даного питання та своє рішення утриматися при голосуванні. 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. щодо відсотка орендної плати від нормативної 

грошової оцінки земельних  ділянок із земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, з пропозицією виключення з проекту рішення даного пункту, 

з метою детального вивчення питання, враховуючи пропозиції представників АТ 

«Хмельницькобленерго».   

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

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

передача у власність, користування на умовах оренди  та постійне користування 

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

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 2 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. 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» - 23, «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» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. 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» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про  внесення змін до рішень міської ради. 

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

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

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16).  

Рішення прийнято.                                                                                                                                                     

СЛУХАЛИ: 16. Про проведення земельних торгів щодо земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м. Деражня. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення земельних торгів щодо 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Деражня» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 17. 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» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін до рішення міської ради від  24 грудня 2020 

року №7 «Про затвердження програми проведення культурно - масових заходів 

в Деражнянській міській територіальній громаді на 2021 рік». 

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

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

24 грудня 2020 року №7 «Про затвердження програми проведення культурно - 

масових заходів в Деражнянській міській територіальній громаді на 2021 рік»» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 19). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до структури Деражнянського міського 

центру надання соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради від 

02Л2.2020 р. №11 «Про утворення Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг».  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до структури Деражнянського 

міського центру надання соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради 

від 02.12.2020 р. №11 «Про утворення Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 20). 



Рішення прийнято. 

 

Регламент одинадцятої 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 20 хв 

 

 

 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на одинадцятій сесії міської ради 

24.06.2021 року 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                            

4. Вешньовська Поліна Карлівна  

5. Вислянська Валентина                                                                                                                                                     

6. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      
7. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                  

8. Карабанов Володимир Миколайович 

9. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     

10. Ломако Юрій Петрович 

11. Маліванчук Володимир Леонідович 

12. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

13. Німчук Олег Віталійович 

14. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

15. Підганюк Олександр Андрійович 

16. Сідлецький Віталій Михайлович 
17. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

18. Сидорчук Олександр Олександрович 

19. Фещук Микола Іванович 

20. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

21. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 

22. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Валентина СИДОРУК 

 

 

 

 


