
ПРОТОКОЛ № 2 
постійної діючої комісії з питань промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

21.12.2015 р.                                         14:00                                        м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 5 чол.: 

Голова комісії  - Шипович Едуард Олександрович 
Заступник голови комісії – Приступа Анатолій Степанович 
Секретар комісії –  Карабанов Володимир Миколайович 
Члени комісії:     
Зубіцький Олександр Миколайович 
Тамоєв Джумбер Валерійович 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
бюджету м. Деражні на 2015 рік» 
Інформує головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

2. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про бюджет міста 
Деражні на 2016 р. 
Інформує головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

3. Проект рішення Деражнянської міської ради «Звіт про виконання 
Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста за 
2015 р. 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 

4. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про програму соціально 
– економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 

5. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1 на 2016 р.» 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 



6. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про затвердження 
Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1 на 2016 р.» 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 

7. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про реконструкцію 
станції штучної біологічної очистки господарсько – побутових стоків в м. 
Деражня  Хмельницької області. 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 

8. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про надання згоди на 
передачу у комунальну власність територіальної громади м. Деражні 
квартири № 6 по вул.. Заводській, 1Ш в м. Деражня Хмельницької 
області, яка придбана для сім’ї  загиблого військовослужбовця Зубкова 
І.І. 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 

9. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про надання згоди на 
передачу у комунальну власність територіальної громади м. Деражні 
будинку по вул. Промислова, 26 в м. Деражня. 
Інформує спеціаліст I категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М.В. 

10. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про поновлення 
строку дії договору оренди земельної ділянки. 
Інформує спеціаліст I категорії  міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони природного середовища Важельська Л.В. 

11. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про надання згоди на 
передачу дошкільних навчальних закладів міста та міських закладів 
культури з комунальної власності територіальної громади м. Деражні в 
спільну комунальну власність територіальних громад Деражнянського 
району. 
Інформує заступник міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахов А.В 

12. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про включення до 
складу виконавчого комітету міської ради начальника Деражнянського 
районного сектору Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області підполковника служби 



цивільного захисту Кирилюка О.А. та директора Деражнянського РЕМ 
Антощишина М.П. 
Інформує секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

13. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про план роботи 
міської ради на 2016 р. 
Інформує секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

14. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про  депутатські 
запити Олещук Н.І., Яглінського В.С. 
Інформує секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

15. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про  припинення 
шляхом ліквідації Деражнянського міського центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх». 
Інформує заступник міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахов А.В 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
бюджету м. Деражні на 2015 рік» 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про внесення 
змін до бюджету м. Деражні на 2015 рік» 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення про внесення змін до бюджету м. 
Деражні на 2015 рік» та винести його на розгляд другої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

2. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про бюджет міста 
Деражні на 2016 р. 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про бюджет 
міста Деражні на 2016 р. та проаналізувала стан доходів та видатків. 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення про бюджет міста Деражні на 2016 
р. та пропозицію, щодо  наповнення бюджету міста в  2016 р. за рахунок 
сплати земельного податку, податку на нерухоме майно та  винести на розгляд 
другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

3. Проект рішення Деражнянської міської ради «Звіт про виконання 
Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста за 
2015 р. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради звіту 
про виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку 
міста за 2015 р. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення звіту про виконання Програми 
соціально – економічного та культурного розвитку міста за 2015 р. включити 
до нього вище запропоновану пропозицію та  винести на розгляд другої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

4. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про програму соціально 
– економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про 
програму соціально – економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
програму соціально – економічного та культурного розвитку міста на 2016 р., 
включити до нього вище запропоновані пропозиції та  винести на розгляд 
другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

5. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1 на 2016 р.» 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про  



внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, 
які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№ 1 на 2016 р.». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про  
внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, 
які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№ 1 на 2016 р.», включити до нього вище запропоновану пропозицію та  
винести на розгляд другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

6. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про затвердження 
Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1 на 2016 р.» 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про 
затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 
1 на 2016 р.» 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 
1 на 2016 р., включити до нього вище запропоновані пропозиції та  винести 
на розгляд другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

7. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про реконструкцію 
станції штучної біологічної очистки господарсько – побутових стоків в м. 
Деражня  Хмельницької області. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про  
реконструкцію станції штучної біологічної очистки господарсько – побутових 
стоків в м. Деражня  Хмельницької області. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
реконструкцію станції штучної біологічної очистки господарсько – побутових 
стоків в м. Деражня  Хмельницької області, включити до нього вище 



запропоновану пропозицію та  винести на розгляд другої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

8. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про надання згоди на 
передачу у комунальну власність територіальної громади м. Деражні 
квартири № 6 по вул.. Заводській, 1Ш в м. Деражня Хмельницької 
області, яка придбана для сім’ї  загиблого військовослужбовця Зубкова 
І.І. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про 
надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м. 
Деражні квартири № 6 по вул.. Заводській, 1Ш в м. Деражня Хмельницької 
області, яка придбана для сім’ї  загиблого військовослужбовця Зубкова І.І. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м. 
Деражні квартири № 6 по вул.. Заводській, 1Ш в м. Деражня Хмельницької 
області, яка придбана для сім’ї  загиблого військовослужбовця Зубкова І.І. та  
винести на розгляд другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

9. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про надання згоди на 
передачу у комунальну власність територіальної громади м. Деражні 
будинку по вул. Промислова, 26 в м. Деражня. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської ради 
Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про 
надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м. 
Деражні будинку по вул.. Промислова, 26 в м. Деражня. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м. 
Деражні будинку по вул. Промислова, 26 в м. Деражня та  винести на розгляд 
другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 



10. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про поновлення 
строку дії договору оренди земельної ділянки. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії  міськвиконкому з питань будівництва, 
земельних відносин та охорони природного середовища Важельську Л.В., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про поновлення строку 
дії договору оренди земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки включити до нього 
вище запропоновану пропозицію та  винести на розгляд другої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

11. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про надання згоди на 
передачу дошкільних навчальних закладів міста та міських закладів 
культури з комунальної власності територіальної громади м. Деражні в 
спільну комунальну власність територіальних громад Деражнянського 
району. 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахова А.В., який зачитав проект 
рішення  Деражнянської міської ради про надання згоди на передачу 
дошкільних навчальних закладів міста та міських закладів культури з 
комунальної власності територіальної громади м. Деражні в спільну 
комунальну власність територіальних громад Деражнянського району. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
надання згоди на передачу дошкільних навчальних закладів міста та міських 
закладів культури з комунальної власності територіальної громади м. 
Деражні в спільну комунальну власність територіальних громад 
Деражнянського району, включити до нього вище запропоновану пропозицію 
та  винести на розгляд другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

12. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про включення до 
складу виконавчого комітету міської ради начальника Деражнянського 
районного сектору Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області підполковника служби 



цивільного захисту Кирилюка О.А. та директора Деражнянського РЕМ 
Антощишина М.П. 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка                             
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про включення до 
складу виконавчого комітету міської ради начальника Деражнянського 
районного сектору Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області підполковника служби 
цивільного захисту Кирилюка О.А. та директора Деражнянського РЕМ 
Антощишина М.П. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
включення до складу виконавчого комітету міської ради начальника 
Деражнянського районного сектору Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області підполковника 
служби цивільного захисту Кирилюка О.А. та директора Деражнянського 
РЕМ Антощишина М.П., включити до нього вище запропоновану 
пропозицію та  винести на розгляд другої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

13. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про план роботи 
міської ради на 2016 р. 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка                             
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про план роботи 
міської ради на 2016 р. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
план роботи міської ради на 2016 р., включити до нього вище запропоновані 
пропозиції та  винести на розгляд другої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

14. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про  депутатські 
запити Олещук Н.І., Яглінського В.С. 



СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка                             
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради про депутатські запити 
Олещук Н.І., Яглінського В.С. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
депутатські запити Олещук Н.І., Яглінського В.С. та  винести на розгляд 
другої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

15. Проект рішення Деражнянської міської ради «Про  припинення 
шляхом ліквідації Деражнянського міського центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх». 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахова А.В., який зачитав проект 
рішення  Деражнянської міської ради про припинення шляхом ліквідації 
Деражнянського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради про 
припинення шляхом ліквідації Деражнянського міського центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» та  винести на розгляд другої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії               Шипович Е.О. 

Секретар постійної комісії                                                    Карабанов В.М.


