
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

23 липня 2021 року                         14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 14 

засідання чотирнадцятої  сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні:  23 депутати (реєстрація додається)  

Відсутні: Огонь А. О., Щербань О. В., Яковлєв Ю. В..  

Присутні: Ткачук Наталія Євгеніївна - заступниця генерального директора по 

роботі з органами місцевого самоврядування та комунікації ДУ «Хмельницький 

обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України» 

 

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  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3. 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. 

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

5. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

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

7. Про  внесення змін до рішень міської ради. 



8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для організації громадського пасовища. 

9. Про погодження подання про передачу в користування мисливських угідь. 

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди із земель водного  

фонду. 

11. Про передачу в оренду земельної ділянки. 

12. 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». 

13. 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)». 

14. 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» 

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

затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади на 

2021 рік». 

16. 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». 

17. Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, 

складання проєкту бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік, організації виконання бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік та організації роботи з підготовки 

річної звітності про виконання бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

18. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання молоді 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021--2025 роки. 

19.  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» 

20. Про затвердження Положення про службу в справах дітей Деражнянської                                                                                  

міської ради в новій редакції. 

21. Про внесення змін до Положення про відділ культури та туризму 

Деражнянської міської ради. 

22.  Різне. 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту чотирнадцятої 

сесії міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент чотирнадцятої сесії 

міської ради.  

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

Порядок денний та регламент затверджено. 

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). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

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

ВИСТУПИЛИ: Фридинський М. Є. про конфлікт інтересів при голосуванні 

даного питання і своє рішення утриматися при голосуванні. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утрималися» - 1 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

Депутат Сидорчук О. О. взяв участь в роботі сесії з розгляду третього питання. 

СЛУХАЛИ: 3. 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.). 

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» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. 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» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. 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» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. 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» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 7. 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» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8).  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 8. 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» - 24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про погодження подання про передачу в користування 

мисливських угідь. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження подання про передачу в 

користування мисливських угідь» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди із земель водного  

фонду. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 

оренди із земель водного  фонду» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про передачу в оренду земельної ділянки. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

Депутат Маліванчук В. Л. вийшов з залу засідань і не брав участь в роботі сесії 

СЛУХАЛИ: 12. 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 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. 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 14). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. 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 15). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 3 «Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади 

на 2021 рік». 

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

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

грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської 

міської громади на 2021 рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 16. 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 17). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, 

складання проєкту бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік, організації виконання бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про 

виконання бюджету Деражнянської міської територіальної громади за 2021 рік. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану заходів щодо складання 

прогнозу бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 – 2024 

роки, складання проєкту бюджету Деражнянської міської територіальної громади 

на 2022 рік, організації виконання бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік та організації роботи з підготовки річної 

звітності про виконання бюджету Деражнянської міської територіальної громади 

за 2021 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження Програми національно-патріотичного 

виховання молоді Деражнянської міської територіальної громади на 2021--2025 

роки.  

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми національно-

патріотичного виховання молоді Деражнянської міської територіальної громади 

на 2021--2025 роки» прийняти як рішення міської ради (додається). 

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

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 19. 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: спеціаліст I категорії з питань кадрової роботи та служби в органах 

місцевого     самоврядування Степанюк А. Ф.). 

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

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження Положення про службу в справах дітей 

Деражнянської міської ради в новій редакції.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положення про службу в 

справах дітей Деражнянської міської ради в новій редакції» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін до Положення про відділ культури та туризму 

Деражнянської міської ради. 

(Доповідач: начальник відділу культури та туризму Черкаський М. В.). 



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

культури та туризму Деражнянської міської ради» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 22). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 22. Різне. 

В різному заступниця генерального директора по роботі з органами місцевого 

самоврядування та комунікації ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» Наталія Ткачук представила «Профіль 

здоров’я Хмельницької області», що розроблений на основі даних окремої 

території – Деражнянської МТГ та барометр показників громадського здоров'я. 

Також Наталія Євгенівна презентувала «Калькулятор життя». За допомогою 

цього онлайн-інструменту можна визначити очікувану тривалість життя 

людини, в залежності від факторів поведінки, шкідливих та корисних звичок, 

режиму харчування, фізичної активності, наявності хронічних захворювань 

тощо. 

                                                                                                                                              

Регламент чотирнадцятої 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 30 хв 

 

 

 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на чотирнадцятій сесії міської ради 

23 липня 2021 року 

 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                            

4. Вешньовська Поліна Карлівна 

5. Вислянська Валентина Петрівна                                                                                                                                                     

6. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      

7. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 

8. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   

9. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         

10. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     

11. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    

12. Ломако Юрій Петрович 

13. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                

14. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

15. Німчук Олег Віталійович 

16 Підганюк Олександр Андрійович 

17. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

18. Сидорчук Олександр Олександрович 

19. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       

20. Сулін Ігор Анатолійович 

21. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

22. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

23. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                  
 

 

 

Секретар міської ради                                                      Валентина СИДОРУК 

 


