
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 15 

19. 08. 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 12 членів виконкому: Ковпак А. М., Сидорук В. А., Кухар І. Д., Мацьков 

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

Юзва М. О., Затворніцький М. Г., Король С. Б.. 

Відсутні: Футорний Р. В.. 
                                 
Порядок денний: 

 

1. Про прогноз бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

2. Про включення до списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень Чубатої Л. А.. 

3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Деражня» Буй І. В.. 

4. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини та 

надання висновку органу опіки та піклування. 

5. Про надання дозволу на проведення психіатричного огляду та амбулаторної 

допомоги малолітньої. 

6. Про неналежне виконання батьківських обов’язків Коломійчук Таїсією 

Олександрівною, 28.05.1990 р. н. та Гужею Юрієм Юрійовичем, 17.04.1985 

р. н. відносно їх дітей: Гужі Наталії Юріївни, 21.01.2019 р. н. та Гужі 

Олександра Юрійовича, 27.04.2020 р. н.. 

7. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини та 

надання висновку органу опіки та піклування. 

8. Про утворення міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

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

будинку. 



10.  Про надання дозволу  на реєстрацію земельної ділянки, на користь       

неповнолітньої. 

11. Про надання дозволу  на реєстрацію земельної  ділянки, на користь 

малолітнього.  

12.    Про надання дозволу  на реєстрацію земельної ділянки, на користь 

малолітнього. 

13. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня». 

14. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Копачівка, вул. 

Шевченка, 25. 

15. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Розсохи, вул. Ватутіна, 

24. 

16. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, вул. Л. 

Українки, 20/1. 

кв.№3. 

17. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Шпичинці, пров. 

Шевченка, 15. 

18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м.Деражня, вул. 

Сагайдачного, 4. 

19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Копачівка, вул. Миру, 

37 А. 

20. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. с. Копачівка, вул. Миру, 

76. 

21. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Літки, пров. Шевченка, 

9. 

22. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, вул. 

Робітнича, 17/1 . 

23. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Зяньківці, вул. Миру, 2 

П. 

24. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Копачівка, вул. 

Козацька, 10/1.   

25. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Зяньківці, вул.Миру,2 

К.  



26. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Галузинці вул. Фрунзе, 

21. 

27. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, вул. Миру, 

132. 

28.   Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів комунальних підприємств Деражнянської 

міської ради. 

29.   Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області на 2022 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про прогноз бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про прогноз бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№110  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про включення до списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень Чубатої Л. А.. 

(Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 

благоустрою Рудик І. А.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про включення до списку громадян, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень Чубатої Л. А.» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№111 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

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 виконавчого комітету. (№ 112 

додається). 



Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  4. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав 

дитини та надання висновку органу опіки та піклування.  

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження з рекомендаціями комісії з 

питань захисту прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№113 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на проведення психіатричного огляду та 

амбулаторної допомоги малолітньої. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 

психіатричного огляду та амбулаторної допомоги малолітньої» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№ 114 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про неналежне виконання батьківських обов’язків Коломійчук 

Таїсією Олександрівною, 28.05.1990 р. н. та Гужею Юрієм Юрійовичем, 

17.04.1985 р. н. відносно їх дітей: Гужі Наталії Юріївни, 21.01.2019 р. н. та Гужі 

Олександра Юрійовича, 27.04.2020 р. н..  

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про неналежне виконання батьківських 

обов’язків Коломійчук Таїсією Олександрівною, 28.05.1990 р. н. та Гужею Юрієм 

Юрійовичем, 17.04.1985 р. н. відносно їх дітей: Гужі Наталії Юріївни, 21.01.2019 

р. н. та Гужі Олександра Юрійовича, 27.04.2020 р. н.» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 115 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про погодження з рекомендаціями комісії з питань захисту прав 

дитини та надання висновку органу опіки та піклування. 



(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження з рекомендаціями комісії з 

питань захисту прав дитини та надання висновку органу опіки та піклування» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 116 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про утворення міждисциплінарної команди для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В. ).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№117 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу  на укладання договору про поділ в натурі 

житлового будинку. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на укладання договору 

про поділ в натурі житлового будинку» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету. (№ 118 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  10. Про надання дозволу  на реєстрацію земельної ділянки, на 

користь неповнолітньої.   

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на реєстрацію земельної 

ділянки, на користь неповнолітньої» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№119 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу  на реєстрацію земельної  ділянки, на 

користь малолітнього. 



(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на реєстрацію земельної  

ділянки, на користь малолітнього» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№ 120 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу  на реєстрацію земельної ділянки, на 

користь малолітнього. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії служби у справах дітей Молочнюк Г. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на реєстрацію земельної 

ділянки, на користь малолітнього» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№ 121 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.  ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про клопотання щодо присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня»» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 

122 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Копачівка, 

вул. Шевченка, 25. 

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

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

майна, с. Копачівка, вул. Шевченка, 25» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№123 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Розсохи, 

вул. Ватутіна, 24. 

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

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

майна с. Розсохи, вул. Ватутіна, 24» прийняти  як рішення виконавчого комітету. 

(№ 124 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  16. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Л. Українки, 20/1.   

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

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

майна м. Деражня, вул. Л. Українки, 20/1» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№125  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Шпичинці, 

пров. Шевченка, 15. 

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

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

майна, с. Шпичинці, пров. Шевченка, 15» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 126 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Сагайдачного, 4. 

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

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

майна м. Деражня, вул. Сагайдачного, 4» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 127 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Копачівка, 

вул. Миру, 37 А. 

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

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

майна с. Копачівка, вул. Миру, 37 А» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№ 128 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. с. Копачівка, 

вул. Миру, 76.  

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

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

майна. с. Копачівка, вул. Миру, 76» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№129 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 21. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Літки, пров. 

Шевченка, 9.  

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

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

майна, с. Літки, пров. Шевченка, 9» прийняти  як рішення виконавчого комітету. 

(№ 130 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  22. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Робітнича, 17/1.   

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

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

майна м. Деражня, вул. Робітнича, 17/1» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№131  додається). 



Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 23. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Зяньківці, 

вул. Миру, 2 П. 

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

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

майна с. Зяньківці, вул. Миру, 2 П» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№ 132 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 24. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Копачівка, 

вул. Козацька, 10/1.   

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

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

майна с. Копачівка, вул. Козацька, 10/1» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 133 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 25. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, с. Зяньківці, 

вул. Миру, 2 К. 

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

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

майна, с. Зяньківці, вул. Миру, 2 К» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№134 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 26. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна с. Галузинці 

вул. Фрунзе, 21.  

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



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

майна с. Галузинці вул. Фрунзе, 21» прийняти  як рішення виконавчого комітету. 

(№ 135 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  27. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Миру, 132.   

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

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

майна м. Деражня, вул. Миру, 132» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№136  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств 

Деражнянської міської ради. 

 (Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 

благоустрою Рудик І. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних 

підприємств Деражнянської міської ради» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 137 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області на 2022 

рік. 

(Доповідач: завідувач відділу житлово - комунального господарства та 

благоустрою Рудик І. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної 



медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області 

на 2022 рік.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 138 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 

 


