
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 13 

17. 06. 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 9 членів виконкому: Сидорук В. А., Кухар І. Д., Сімашова Г. М., Юзва 

М. О., Петрів В. П., Футорний Р. В., Мацьков М. Ф., Рудик І. А., Івахов А. В.. 

Відсутні: Затворніцький М. Г.,  Ковпак А. М., Беднарський О. А., Кирилюк О. А.. 
                                 
Порядок денний: 

 

1. Про Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми. 

2. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради. 

3. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна 

право власності або право користування яким мають малолітні чи неповнолітні 

діти.  

4. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно земельної ділянки. 

5. Про надання дозволу на реєстрацію земельної ділянки на користь малолітньої. 

6. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно земельних ділянок, 

власниками яких є малолітні діти. 

7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (м. Деражня, вул. Кринична, 

53). 

 8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Яськівці, вул. 

Перемоги, 18). 

9. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (с. Іванківці, вул. Шевченка, 

15). 

10. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (с. Гатна, вул. Шевченка, 

8/1). 



11. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (м. Деражня, вул. Миру, 

25/1). 

12. Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць і 

провулків в населених пунктах Деражнянської міської територіальної громади.  

13. Про клопотання про присвоєння почесного звання «Заслужений лікар 

України». 

14. Про видалення дерев. 

15.    Про заходи щодо підготовки закладів освіти громади до початку нового 

2021-2022 навчального року. 

СЛУХАЛИ: 1. Про Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми.  

(Доповідач: начальник відділу праці та соціального забезпечення Кравченко Т. 

Й.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 90 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються комунальним некомерційним підприємством «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради.  

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№91 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно 

нерухомого майна право власності або право користування яким мають малолітні 

чи неповнолітні діти.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на здійснення правочинів 

стосовно нерухомого майна право власності або право користування яким мають 



малолітні чи неповнолітні діти» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 

92 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  4. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно 

земельної ділянки.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на здійснення правочинів 

стосовно земельної ділянки» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№93  

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на реєстрацію земельної ділянки на користь 

малолітньої. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на реєстрацію земельної 

ділянки на користь малолітньої» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 

94 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно 

земельних ділянок, власниками яких є малолітні діти. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на здійснення правочинів 

стосовно земельних ділянок, власниками яких є малолітні діти» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№ 95 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (м. Деражня, 

вул. Кринична, 53). 

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



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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 96  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (с. Яськівці, 

вул. Перемоги, 18). 

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 97 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (с. Іванківці, 

вул. Шевченка, 15). 

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 98 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (с. Гатна, вул. 

Шевченка, 8/1). 

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 99  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (м. Деражня, 

вул. Миру, 25/1). 

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

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

майна» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 100 додається). 



Голосували  „за” – одноголосно.    

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 12. Про проведення громадських слухань щодо перейменування 

вулиць і провулків в населених пунктах Деражнянської міської територіальної 

громади.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення громадських слухань щодо 

перейменування вулиць і провулків в населених пунктах Деражнянської міської 

територіальної громади» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 101 

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про клопотання про присвоєння почесного звання «Заслужений 

лікар України». 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про клопотання про присвоєння почесного 

звання «Заслужений лікар України»» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 102  додається). 

Голосували  „за” – 7, „проти” – 0, „утрималися” –  2.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 14. Про видалення дерев. 

(Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 

благоустрою Рудик І. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про видалення дерев» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 103  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про заходи щодо підготовки закладів освіти громади до 

початку нового 2021-2022 навчального року. 



(Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради Балігар Є. С.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про заходи щодо підготовки закладів освіти 

громади до початку нового 2021-2022 навчального року» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 103/1  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 

 


