
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку  

           05.12.2016 р.                             об 09:30 год.                            м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 5 чол.: 

Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 

Заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 

Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 

Члени комісії: 

Коротун Надія Василівна 

Сидорчук Олександр Олександрович  

Прийняли участь: міський голова – Ковпак А.М.., секретар 
Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., заступники міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради - Беднарський О.А., Івах А.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 
2016 рік». 

Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  

2. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал». 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 



3. Про затвердження Програми «Безоплатної правової допомоги 
населенню міста Деражні на 2016 -2017 роки». 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івах А.В. 

4. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

6. Про надання в оренду земельних ділянок.  

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

          7. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

          8. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.    

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

          9. Різне. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  довід 
до відома депутатів Деражнянської міської ради порядок денний 
дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та 
запропонував прийняти його в цілому та взяти за основу. 



ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний дев’ятнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради в цілому. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

По першому питанню:  

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 
рік» та повідомила про збільшення обсягу доходів загального фонду 
міського бюджету на суму  949 320 грн., видатків загального фонду 
міського бюджету на суму 162 350 грн., видатків спеціального фонду 
міського бюджету на  786 970 грн. та направлення коштів бюджету розвитку 
на придбання екскаватора 450000,00 грн. (одержувач КП «Деражнянський 
міськводоканал»), капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. І. 
Зубкова, 13 – 283600,00 грн. (одержувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»), на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво споруди 
для регулювання рівнів води на водоймі в м.Деражня Хмельницької 
області»-53370,00 грн.(одержувач КП «Деражнянський міськводоканал»). 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  
запропонував головному бухгалтеру Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д. та заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради – Беднарському О.А., Іваху А.В. надати роз’яснення по зазначеним 
сумам. 

По даним питанням головним бухгалтером Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д. було надано роз’яснення, що збільшення обсягу доходів 
загального фонду спрямовані на закупівлю ялинкових прикрас - 45058,00 
грн., 92350,00 грн.  – закупка світильників, прожекторів на КП 
«Деражнянська ЖЕК №1», матеріалів для проведення вуличного освітлення 
по вул. Б. Олійника,  19000, 00 грн. - запчастини до трактора, 3000,00 грн. 



покраска стендів біля новорічної  ялинки, 3000,00 грн. – придбання 
снігоочисного пристрою, 11095, 00 грн. – виділені кошти футбольній команді 
«Олімп» на придбання спортивної форми, футбольної сітки та м’ячів, 
оголошення в газету «Вісник Деражнянщини»). 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
підтримав пропозицію виділення коштів в сумі 11 095, 00 грн. футбольній 
команді «Олімп» на придбання спортивної форми та м’ячів, однак повідомив, 
що з моменту виникнення пожежі в «спорткомітеті» в районі цукрового 
заводу минув  майже місяць, однак на сьогоднішній день ніхто не проводить 
роботи по прибиранню обгорілої території та вніс пропозицію міському 
голові вжити відповідних заходів шляхом направлення керівництву 
відповідного листа, щодо  приведення у відповідність даної території. 

Крім того запропонував заступникам міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради – Беднарському О.А., Іваху А.В. надати 
роз’яснення: що входить в суму 45058,00 грн. на закупівлю ялинкових 
прикрас, чому така велика сума, хто буде контролювати, за ким будуть 
закріплені новорічні  прикраси та вніс пропозицію організувати спільно з 
керівництвом міського будинку культури святкування в новорічну ніч, 
провести конкурси, виділити кошти на вручення подарунків. 

ВИСТУПИВ: член постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Сидорчук О.О., який 
підтримав дану пропозицію та запропонував довести до відома громадян 
шляхом розміщення оголошень в ЗМІ святкування Нового року біля будинку 
культури та проведення конкурсів. 

СЛУХАЛИ: заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради – Беднарського О.А., Іваха А.В., які повідомили, що 
перед закупівлею ялинкових прикрас проводився моніторинг цін, тому кошти 
в сумі 45058,00 грн. бралися по мінімуму це закупівля 26 світлодіодних 
гірлянд (34008,00 грн.), 17 світлодіодних куль (11050,00 грн.). Також 
обов’язково буде закріплена людина, яка буде відповідати за облаштування 
даних прикрас та їх подальше зберігання. Відкриття ялинки має відбутися 19 
грудня 2016 р. на день св. Миколая, тоді і будуть проводитися конкурси із 
врученням призів, що стосується Нового Року, то біля будинку культури 
також буде проводитися святкування, над організацією ще працюють. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
підтримав закупівлю снігоочисного пристрою та вніс пропозицію, щодо 
проведення розчистки снігу по вул. Барській. 



СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради – Беднарського О.А., який зазначив що придбання ескаватора – 
навантажувача CATERPILLAR є крайньою необхідністю, оскільки старий 
знаходиться в жахливому стані та не придатний до використання. Одна 
година оренди ескаватора коштує 450 грн., тому і вирішили придбати. Перед 
закупівлею проводився моніторинг цін. Ескаватор – навантажувач 
CATERPILLAR 1995 р. випуску, бувший у вжитку, проте знаходиться в 
хорошому стані, виробник – Німеччина, був оглянутий спеціалістом, який в 
подальшому буде працювати за ним, ціни на закупівлю запчастин до нього 
найдешевші. Виконує 10 – ть функцій: погрущик як кара,  електрокара, 
копання траншей (6 м.), вантажно – розвантажувальні роботи, піднімає до 2 
тонн. 

До кінця місяця планується проведення вуличного освітлення по вул. 
Б.Олійника. Перед закупівлею світильників проводився моніторинг цін. 
Перевагу відали Хмельницькій фірмі «220», український виробник, вартість 
одного світильника 20 Ват складає 360 грн., освітлення дуже ефективне і 
яскраве. 

ВИСТУПИВ: міський голова – Ковпак А.В., який зауважив на 
необхідності першочерговому проведенні капітального ремонту покрівлі 
житлового будинку по вул. І. Зубкова, 13, оскільки жителі даного будинку 
неодноразово звертаються до нього зі скаргами, щодо протікання даху під час 
проходження дощів. Також кошти в сумі 53370,00 грн. спрямовані на  

виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво споруди 
для регулювання рівнів води на водоймі в м. Деражня Хмельницької області». 
Місток «стара гребля» в районі містечка знаходиться в жахливому стані, тому 
плануємо побудувати новий, а старий засипати. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 
рік» із запропонованими пропозиціями та винести на розгляд дев’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 



  

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про збільшення розміру статутного капіталу 
КП «Деражнянський міськводоканал» на суму 495000 грн. та направити їх на 
придбання екскаватора – навантажувача  CATERPILLAR.. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал» та винести на розгляд дев’ятнадцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради – Іваха А.В., який зачитав проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження Програми «Безоплатної правової допомоги 
населенню міста Деражні на 2016 -2017 роки» та повідомив, що до міської 
ради надійшов лист від Хмельницького місцевого центру безоплатної 
вторинної правової допомоги з проханням виділити кошти в сумі 2000,00 грн. 
на закупівлю буклетів, стендів до програми «Безоплатної правової допомоги 
населенню міста Деражні на 2016 -2017 роки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження Програми «Безоплатної правової допомоги населенню 
міста Деражні на 2016 - 2017 роки»  та винести на розгляд дев’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  



ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку – Яглінський В.С., заступник 
голови комісії - Заворотний А.Ю., секретар комісії –  Зеленовська Л.М., які 
повідомили, що не прийматимуть участі в обговоренні та голосуванні по 
даному питанню з метою не допущення виникнення «конфлікту 
інтересів», що порушує норми статтей 1, ст. 28  Закону України «Про 
запобігання корупції». 

Заслухавши письмові звернення: голови, заступника голови, 
секретаря  постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку постійна комісія Деражнянської 
міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально – 
економічного розвитку вирішила: 

- підтримати дані заяви та провести обговорення, голосування по 
даному питанню без їх участі з метою недопущення виникнення 
«конфлікту інтересів» та  його врегулювання; 

- приєднати  дані заяву до протоколу № 19 засідання постійної 
комісії Деражнянської міської ради з питань планування фінансів, 
бюджету та  соціально – економічного розвитку; 
           - уповноважити члена постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Коротун Н.В. 
проводити фіксацію протоколу по даному питанню. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ:  винести проект рішення Деражнянської міської ради про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на розгляд дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» 2- одноголосно. 

По п’ятому питанню:  



СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами та  винести на 
розгляд дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про надання в оренду земельних ділянок» Жур’яну І.І. строком 
на 5 р. з орендною платою 3% від НГО по вул. Слобода, 38/2 та по вул. 
Слобода, 38/4 в м. Деражні. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку – Яглінський В.С., який вніс 
пропозицію надати гр. Жур’яну І.І.  в оренду земельні ділянки на вище 
зазначених умовах за умови, якщо він належно за свій рахунок облаштує 
центральний вхід до недільного ринку, оскільки йому встановлюється 
найнища орендна плата 3% від НГО в порівнянні з іншими 
громадянами (6%). 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання в оренду земельних ділянок із запропонованою пропозицією та  
винести на розгляд дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 



Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про безоплатну приватизацію земельної ділянки».  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про безоплатну приватизацію земельної ділянки та  винести на розгляд 
дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та  винести на 
розгляд дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню: 



СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., яка 
зачитала депутатський запит по виділенню коштів на проведення ремонтних 
робіт по вул. Гагаріна. 

ВИРІШИЛИ: винести депутатський запит на розгляд дев’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії              Яглінський В.С. 

Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 

Член постійної комісії                                               Коротун Н.В.


