
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 14 

14. 07. 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 7 членів виконкому: Ковпак А. М., Сидорук В. А., Кухар І. Д., Мацьков 

М. Ф., Рудик І. А., Беднарський О. А., Петрів В. П.. 

Відсутні: Івахов А. В., Сімашова Г. М., Юзва М. О., Футорний Р. В., 

Затворніцький М. Г.,  Кирилюк О. А.. 
                                 
Порядок денний: 

 

1. Про включення в список громадян, які користуються правом позачергового 

одержання житлових приміщень Дімідова О. В.. 

2. Про надання дозволу на укладання договору про поділ в натурі житлового 

будинку. 

3. Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії з формування 

пропозицій щодо потреби в  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

4. Про надання дозволу  на реєстрацію земельних  ділянок на користь                                                                                                                                    

малолітнього та неповнолітньої. 

5. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації.  

6. Про створення комісії з приймання – передачі  майна із спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького району у комунальну 

власність Деражнянської міської територіальної громади.  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про включення в список громадян, які користуються правом 

позачергового одержання житлових приміщень Дімідова О. В..  



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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про включення в список громадян, які 

користуються правом позачергового одержання житлових приміщень Дімідова 

О. В.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 104 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на укладання договору про поділ в натурі 

житлового будинку. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на укладання договору про 

поділ в натурі житлового будинку» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№105 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії з 

формування пропозицій щодо потреби в  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження протоколу засідання місцевої 

комісії з формування пропозицій щодо потреби в  субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 106 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  4. Про надання дозволу  на реєстрацію земельних  ділянок на 

користь малолітнього та неповнолітньої. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на реєстрацію земельних  

ділянок на користь малолітнього та неповнолітньої» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№107  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на отримання грошової 

компенсації» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 108 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6.   Про створення комісії з приймання – передачі  майна із спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького району у 

комунальну власність Деражнянської міської територіальної громади. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про створення комісії з приймання – передачі  

майна із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького 

району у комунальну власність Деражнянської міської територіальної громади» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 109 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 


