
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

27 серпня 2021 року                         14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 16 

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

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні:  20 депутатів (реєстрація додається)  

Відсутні:  Щербань О. В., Сідлецький В. М., Івасишена Л. В., Буга М. В., Бондар 

О. Є., Берегова О. В.. 

Присутні:  

Головний державний інспектор Красилівської ОДПІ ГУ ДФС (Деражнянське 

відділення) Мазур Юрій Миколайович. 

Захарук Олександр Іванович.  

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

   Заслухали інформацію головного державного інспектора Красилівської ОДПІ 

ГУ ДФС (Деражнянське відділення) Мазура Юрія Миколайовича щодо 

одноразового (спеціального) добровільного декларування – особливого порядку 

добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених 

на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані 

(набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх 

нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені 

або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог 

законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були 



задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль 

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з 

податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року. 

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 

2021 року до 01 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування. 

   Заслухали Захарука О. І. щодо проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки за адресою м. Деражня, вул. Грушевського, 9/3. 

 

Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади за І півріччя 2021 року.   
2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної громади 
на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 
3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Деражня» Буй І. В.. 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 7 «Про 
закріплення на праві господарського відання майна, що належить до комунальної 
власності Деражнянської міської територіальної громади». 
5. 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».                                    
6. Про припинення юридичної особи Галузинецького закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) Деражнянської міської  ради Хмельницької області шляхом 
ліквідації. 
7. Про припинення юридичної особи Гатнянський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради Хмельницької області 
шляхом ліквідації. 
8. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 
9. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
в тому числі зі зміною виду використання та передача у власність земельних 
ділянок. 
10. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 
11. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
12. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
13. Про  внесення змін до рішень міської ради. 
14. Про передачу в оренду та припинення оренди земельних ділянок. 



15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 
місцевості).   
16. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за адресою                 
с. Слобідка, вул. Шевченка, 2/1. 
17. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду, яка перебуває 
в оренді. 
18. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за адресою                 
м. Деражня, вул. Грушевського, 9/3. 
 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту шістнадцятої сесії 
міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В. про пропозицію постійної комісії з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення щодо перенесення 6 і 7 питань порядку денного «Про припинення 

юридичної особи Галузинецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

Деражнянської міської  ради Хмельницької області шляхом ліквідації» та «Про 

припинення юридичної особи Гатнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом 

ліквідації» на розгляд сімнадцятої сесії з метою детального вивчення. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний зі змінами та регламент шістнадцятої 

сесії міської ради.  

Голосували: «за» -21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання бюджету Деражнянської міської 
територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання бюджету Деражнянської 
міської територіальної громади за І півріччя 2021 року» прийняти як рішення 
міської ради (додається). 



Голосували: «за» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. 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» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Деражня» 

Буй І. В.. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Деражня» Буй І. В.» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. 

№ 7 «Про закріплення на праві господарського відання 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 30 

квітня 2021 р. № 7 «Про закріплення на праві господарського відання майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної 

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

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 5. 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» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

Питання 6, 7 порядку денного перенесено на розгляд 17 сесії. 

СЛУХАЛИ: 8. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, в тому числі зі зміною виду використання та передача у 

власність земельних ділянок. 

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

ВИСТУПИЛИ: Яковлєв Ю. В. про конфлікт інтересів при голосуванні даного 

питання і своє рішення утриматися від голосування. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, в тому числі зі зміною виду використання та 



передача у власність земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, «не голосували» - 1  

(додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. 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» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. 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» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. 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» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. 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» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14).  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 14. Про передачу в оренду та припинення оренди земельних ділянок. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про передачу в оренду та припинення оренди 

земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -21 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості). 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -21 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 16. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
за адресою с. Слобідка, вул. Шевченка, 2/1.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки за адресою с. Слобідка, вул. Шевченка, 2/1» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду, 

яка перебуває в оренді.  

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на передачу земельної ділянки 

в суборенду, яка перебуває в оренді» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 18. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
за адресою м. Деражня, вул. Грушевського, 9/3. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки за адресою м. Деражня, вул. Грушевського, 9/3» прийняти як 
рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 0, «проти» - 0,  «утрималися» - 21 (додаток 19). 

Рішення не прийнято. 

 

Регламент шістнадцятої 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 20 хв 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 
 

 



Список депутатів 

Деражнянської міської ради восьмого скликання 

 присутніх на шістнадцятій сесії міської ради  

27 серпня 2021 року 

 

1. Вешньовська Поліна Карлівна 
2. Вислянська Валентина Петрівна                                                                                                                                                     
3. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      
4. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 
5. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         
6. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     
7. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    
8. Ломако Юрій Петрович 
9. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                
10. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             
11. Німчук Олег Віталійович 
12. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   
13. Підганюк Олександр Андрійович 
14. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          
15. Сидорчук Олександр Олександрович 
16. Сулін Ігор Анатолійович 
17. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   
18. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           
19. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 
20. Яковлєв Юрій Володимирович 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                 Валентина СИДОРУК 

 

 

 


