
                                                   Хмельницька область  

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

                                                       Протокол № 16 

16. 09. 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 11 членів виконкому: Ковпак А. М., Сидорук В. А., Кухар І. Д., 

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

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

Відсутні: Рудик І. А., Футорний Р. В.. 
                                 
Порядок денний: 

 

1. Про участь в експериментальному проекті з організації в територіальних 

громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих 

груп населення та /або перебувають в складних життєвих обставинах. 

2. Про комісію з розгляду питань звільнення від оплати за надання                                                                         

соціальних послуг окремих категорій громадян. 

3. Про надання дозволу  на реєстрацію земельної  ділянки на користь 

малолітнього. 

4. Про надання дозволу  на здійснення правочину стосовно часток земельної 

ділянки, власниками яких є малолітні та неповнолітні діти. 

5. Про надання дозволу на укладання договору дарування часток квартири. 

6. Про включення до списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень Лисак В. А..                    

7. Про включення до списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень Лисака О. А.. 

8. Про видалення дерев. 

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

138 Г. 

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

3/2. 

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

Проскурівська, 7-Г, гараж 5. 

12. Про затвердження акту приймання – передачі  майна із спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького району у комунальну 

власність Деражнянської міської територіальної громади. 



13.  Про затвердження Положення про посвідчення посадових осіб 

Деражнянської міської ради, опису та зразка такого посвідчення та форми   

журналу реєстрації посвідчень. 

СЛУХАЛИ: 1. Про участь в експериментальному проекті з організації в 

територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до 

вразливих груп населення та /або перебувають в складних життєвих обставинах.  

 

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

Й.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про участь в експериментальному проекті з 

організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які 

належать до вразливих груп населення та /або перебувають в складних життєвих 

обставинах» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№139  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про комісію з розгляду питань звільнення від оплати за надання                                                                         

соціальних послуг окремих категорій громадян. 

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

Й.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про комісію з розгляду питань звільнення від 

оплати за надання соціальних послуг окремих категорій громадян» прийняти  як 

рішення виконавчого комітету (№140 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. 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. 

(№ 141 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  4. Про надання дозволу  на здійснення правочину стосовно часток 

земельної ділянки, власниками яких є малолітні та неповнолітні діти.   

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу  на здійснення правочину 

стосовно часток земельної ділянки, власниками яких є малолітні та 

неповнолітні діти» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№142 

додається). 



Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на укладання договору дарування часток 

квартири. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на укладання договору 

дарування часток квартири» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 143 

додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про включення до списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень Лисак В. А..                    

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

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

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень Лисак В. А.                 

» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 144 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про включення до списку громадян, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень Лисака О. А.. 

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

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

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень Лисака О. А.» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 145 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про видалення дерев. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.).  

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

виконавчого комітету (№146 додається).                                                                                                                               

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня, 

вул. Миру, 138 Г. 

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



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

майна м. Деражня, вул. Миру, 138 Г» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету. (№ 147 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  10. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна м. Деражня,  

вул. Миру, 3/2.  

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

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

майна м. Деражня,  вул. Миру, 3/2» прийняти  як рішення виконавчого комітету 

(№148 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

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

вул. Проскурівська, 7-Г, гараж 5. 

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

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

майна м. Деражня, вул. Проскурівська, 7-Г, гараж 5» прийняти  як рішення 

виконавчого комітету (№ 149 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження акту приймання – передачі  майна із спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького району у 

комунальну власність Деражнянської міської територіальної громади. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження акту приймання – передачі  

майна із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Хмельницького 

району у комунальну власність Деражнянської міської територіальної громади» 

прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 150 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13.   Про затвердження Положення про посвідчення посадових осіб 

Деражнянської міської ради, опису та зразка такого посвідчення та форми   

журналу реєстрації посвідчень. 



(Доповідач: спеціаліст I категорії з питань кадрової роботи та служби в органах 

місцевого самоврядування Степанюк А. Ф.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положення про посвідчення 

посадових осіб Деражнянської міської ради, опису та зразка такого посвідчення 

та форми  журналу реєстрації посвідчень» прийняти  як рішення виконавчого 

комітету (№ 151 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 

 


