
-Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

15 вересня 2021 року                         14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 17 

засідання сімнадцятої  сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні:  22 депутати (реєстрація додається)  

Відсутні:  Щербань О. В., Буга М. В., Сидорчук О. О., Ломако Ю. П.. 

Депутат Ломако Ю. П. взяв участь в роботі сесії тільки при розгляді і голосуванні 

першого питання «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 22554000000)». 

Присутні: Важельська І. В. – староста старостинського округу з центром в с. 

Гатна та ініціативна група мешканців с. Гатна. 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік (код бюджету 22554000000). 

2. Про прогноз бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки.  

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 3 «Про 

затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади на 2021 

рік». 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 6 «Про 

затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» 

Деражнянської міської ради  на 2021 - 2023 роки». 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про 

затвердження Програми соціально- економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 р. № 7 «Про 

bзакріплення на праві господарського відання майна, що належить до 

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади». 



7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 4 «Про  

затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що належить 

до комунальної власності Деражнянської міської територіальної  

громади (крім землі)». 

8.  Про  перейменування вулиць і провулків населених пунктів Деражнянської 

міської територіальної громади. 

9. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

земельних ділянок. 

11. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

12. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

13. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 

14. Про  внесення змін до рішень міської ради щодо земельних питань. 

15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 

місцевості).   

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості). 

17. Про розгляд клопотань щодо надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового 

господарства. 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2021 року                                

№ 25 «Про затвердження Програми допомоги на поховання на 2021 рік». 

19. Про припинення юридичної особи Галузинецького закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) Деражнянської міської  ради Хмельницької області шляхом 

ліквідації. 

20. Про припинення юридичної особи Гатнянський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради Хмельницької області 

шляхом ліквідації. 

21. Різне. 

1). Про звернення до Президента України, Верховної Ради України з вимогою 

вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану людей пенсійного 

віку. 

2). Про наповнення місцевого бюджету додатковими ресурсами. 

3). Про розгляд заяви Ковпака М. О..  

 

  Заслухали представницю ініціативної групи мешканців с. Гатна – батьків 

дошкільнят щодо оптимізації дошкільного закладу та ремонту дороги Деражня 

– Гатна. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту сімнадцятої сесії 

міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 



УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент сімнадцятої сесії міської 

ради.  

Голосували: «за» -23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 22554000000). 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 22554000000)» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. 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 міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 3 «Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади 

на 2021 рік».  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської 

міської громади на 2021 рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. 

№ 6 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська 



багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради  на 2021 - 2023 роки». 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

25 лютого 2021 р. № 6 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради  на 2021 - 2023 роки»» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми соціально- економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

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

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. 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» - 23, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. 

№ 4 «Про  затвердження  нормативних  документів  з питань оренди майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної 

громади (крім землі)». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

25 лютого 2021 р. № 4 «Про  затвердження  нормативних  документів  з питань 

оренди майна, що належить до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади (крім землі)»» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про  перейменування вулиць і провулків населених пунктів 

Деражнянської міської територіальної громади.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  перейменування вулиць і провулків 

населених пунктів Деражнянської міської територіальної громади» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

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

власність земельних ділянок. 



(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

ВИСТУПИЛИ: Косевич О. М. з повідомленням про конфлікт інтересів, який 

виникає при розгляді та прийняті рішення по даному питанню і своє рішення не 

брати участі в голосуванні. 

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» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 «не голосували» - 1  (додаток 

11). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі 

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

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про поділ та об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. Про  внесення змін до рішень міської ради щодо земельних 

питань. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  внесення змін до рішень міської ради щодо 

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

Голосували: «за» - 23, «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: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

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» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості). 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

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

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд клопотань щодо надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового 

господарства. 

(Доповідач: спеціаліст I категорії із земельних питань відділу земельних 

відносин та екології Воробель В. А. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд клопотань щодо надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення лісового господарства» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2021 

року № 25 «Про затвердження Програми допомоги на поховання на 2021 рік». 

 

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

Й.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

28 січня 2021 року № 25 «Про затвердження Програми допомоги на поховання 

на 2021 рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0  (додаток 19). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 19. Про припинення юридичної особи Галузинецького закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської  ради Хмельницької 

області шляхом ліквідації. 

(Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Балігар Є. С.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про припинення юридичної особи 

Галузинецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської  

ради Хмельницької області шляхом ліквідації» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 1 (додаток 20). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 20. Про припинення юридичної особи Гатнянський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області шляхом ліквідації. 

(Доповідач: начальник відділу освіти, молоді та спорту Балігар Є. С.). 



ВИСТУПИЛИ: Косевич О. М. про пропозицію розглянути можливість 

продовження роботи Гатнянського закладу дошкільної освіти, який, зі слів 

батьків, могли відвідувати 9 вихованців. 

ВИСТУПИЛИ: Балігар Є. С. про моніторинг відвідування дітьми садочка 

протягом минулого навчального року (в середньому 4 дитини), відкриття 

автобусного маршруту для підвезення дітей та придбання автокрісел для безпеки 

перевезень.   

ВИСТУПИЛИ: Сулін І. А.  про пропозицію проведення термінового поточного 

ремонту дороги Деражня – Гатна.   

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про припинення юридичної особи Гатнянський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області шляхом ліквідації» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 1,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

Рішення прийнято. 

В різному виступили: 

- депутат Деражнянської міської ради від ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» Яковлєв Ю. В. щодо погіршення соціального становища 

людей пенсійного віку в зв’язку з штучним скороченням категорій громадян, які 

мають право на отримання субсидій за спожиті ЖК послуги, скорочення 

фінансування субсидій та підвищення цін на товари першої необхідності; 

- депутатка Деражнянської міської ради від фракції «Слуга народу» Давидович 

Л. М. з пропозицією щодо наповнення місцевого бюджету додатковими 

ресурсами за рахунок : 

- прозорого адміністрування акцизу, 

- справедливого розподілу ПДФО в громади, де підприємства фактично ведуть 

свою діяльність, а не просто зареєстровані, 

- залучення до бюджетів громад коштів від приватизації, зокрема частини від 

продажу об'єктів державної власності, які розташовані на території громад, 

- передачі місцевим радам повноважень з адміністрування податку на 

нерухомість; 



- депутат Ковпак М. О. з заявою щодо помилки, допущеної в протоколі 

поіменного голосування за рішення Деражнянської міської ради №21 від 

24.12.2020 року «Про умови оплати праці міського голови» де зазначено, що 

Ковпак Микола Олексійович проголосував за це рішення. Фактично, я за це 

рішення не голосував, підпис мною поставлений помилково, під час 

проставлення підпису поіменного голосування по інших рішеннях. Під час 

третьої сесії Деражнянської міської ради, перед голосуванням цього питання, 

мною було оголошено про можливий конфлікт інтересів і що я не буду брати 

участь у голосуванні по даному питанню. Враховуючи вищезазначене, прошу 

внести відповідні зміни в результати поіменного голосування в рішення 

Деражнянської міської ради по питанню № 21 від 24.12.2020р. «Про умови 

оплати праці міського голови».  

Вирішили інформацію депутатів взяти до відома. 

 

Регламент сімнадцятої 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 сімнадцятій сесії міської ради  

15 вересня 2021 року 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                

3. Вешньовська Поліна Карлівна 

4. Вислянська Валентина Петрівна                                                                                                                                                     

5. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      

6. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 

7. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   

8. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         

9. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     

10. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                     

11. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                

12. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

13. Німчук Олег Віталійович 

14. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

15. Підганюк Олександр Андрійович 

16. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                           

17. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       

18. Сулін Ігор Анатолійович 

19. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

20. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

21. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                                                                                                                                      

22. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                 Валентина СИДОРУК 
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