
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

07 липня 2021 року                         14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 12 

засідання дванадцятої  сесії  
міської ради восьмого скликання 
 
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні: 13 депутатів: Буга М. В., Дащенко В. В., Карабанов В. М., Ковпак М. 
О., Косевич О. М., Ломако Ю. П., Молочнюк О. О., Підганюк О. А., Сідлецький 
В. М., Сидорук В. А., Сидорчук О. О., Сулін І. А., Черкаський М. В.. 

Відсутні: Берегова О. В., Бондар О. Є., Вешньовська П. К., Вислянська В. П., 

Давидович Л. М., Івасишена Л. В., Маліванчук В. Л., Німчук О. В., Огонь А. О., 

Фещук М. І., Фридинський М. Є., Щербань О. В., Яковлєв Ю. В..  

  

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2020 р. № 6 «Про 
утворення виконавчих органів Деражнянської міської ради,  як юридичних осіб 
публічного права». 
2. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 
місцевості).   
3. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 
4. Про припинення оренди земельних ділянок. 
5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
в тому числі зі зміною цільового призначення та передача у власність. 
6. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 
7. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
8. Про  погодження подання про передачу в користування мисливських угідь. 
9. Про  внесення змін до рішень міської ради. 
10. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна селищної та 
сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації  шляхом приєднання 
до Деражнянської міської ради. 



11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021р. № 4  «Про 
затвердження нормативних документів з питань оренди майна, що належить до 
комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади (крім 
землі)». 
12. Про встановлення місцевих податків та зборів на території Деражнянської 
міської територіальної громади. 
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5 «Про 
затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів». 
14. Різне. Відповідь на заяви-повідомлення громадян. 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту дванадцятої сесії 
міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

    Міський голова звернув увагу депутатів на зміни у земельному законодавстві 

щодо рішень ради, які приймаються не менше, як 2/3 голосів депутатів від 

загального складу ради і запропонував депутатам перенести на засідання 

позачергової сесії розгляд земельних питань  порядку денного, за відсутності 

необхідної кількості голосів для голосування. 

   На засіданні дванадцятої сесії міської ради розглянути такі питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2020 р. № 6 «Про 

утворення виконавчих органів Деражнянської міської ради,  як юридичних осіб 

публічного права». 

2. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна селищної та 
сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації  шляхом приєднання 
до Деражнянської міської ради. 
3. Про встановлення місцевих податків та зборів на території Деражнянської 
міської територіальної громади. 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5 «Про 
затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів». 
5. Про  розгляд заяв-повідомлень громадян. 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зі змінами порядок денний та регламент дванадцятої 

сесії міської ради.  

Голосували: «за» -14 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 



СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2020 
р. № 6 «Про утворення виконавчих органів Деражнянської міської ради,  як 
юридичних осіб публічного права». 
(Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 

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

24 листопада 2020 р. № 6 «Про утворення виконавчих органів Деражнянської 

міської ради,  як юридичних осіб публічного права»» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 14 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна 
селищної та сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації  шляхом 
приєднання до Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: головний спеціаліст - юрконсультант Блажко М. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження передавальних актів щодо 

передачі майна селищної та сільських рад, які припиняються в результаті 

реорганізації  шляхом приєднання до Деражнянської міської ради» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 14 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Деражнянської міської територіальної громади. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Деражнянської міської територіальної громади» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» -14 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 4). 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5 

«Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів». 

(Доповідач: головний спеціаліст - юрконсультант Блажко М. В.). 

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

24. 11. 2020р. № 5 «Про затвердження структури виконавчих органів 



Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

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

Голосували: «за» -14 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про  розгляд заяв-повідомлень громадян. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд заяв-повідомлень громадян» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 14, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

 

Регламент дванадцятої 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 14 год 30 хв 

 

 

 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 
 

 

 


