
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку та 
комісії з питань житлово – комунального господарства та комунальної 

власності 

           22.12.2016 р.                             об 10:00 год.                            м. Деражня 

Комісія Деражнянської міської ради з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку: 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 4 чол.: 

Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 

Заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 

Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 

Члени комісії - Коротун Надія Василівна. 

Відсутні: -  Сидорчук Олександр Олександрович  

Комісія з питань житлово – комунального господарства та 
комунальної власності: 

Всього членів комісій 5 чол. 

Присутні на засіданні 2 чол.: 

Голова комісії  - Сулін Ігор Анатолійович 



Члени комісії – Харатін Михайло Ярославович.  
Відсутні: Нікіфоров Степан Степанович, Савіцький Сергій 

Володимирович, Березовський Олександр Володимирович 

Прийняли участь: міський голова – Ковпак А.М., секретар 
Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., заступники міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Івахов А. В., Беднарський О.А. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про звіт міського голови про діяльність за звітний період 2016 року. 
Доповідач: міський голова – Ковпак А.М. 
2. Про зміни до міського бюджету 2016 року. 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 

І.Д.  
3. Про місцевий бюджет на 2017 рік. 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 

І.Д.  
4. Про затвердження Програми соціально – економічного та  

культурного розвитку Деражні на 2017 рік. 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

5. Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1 на 2017 рік. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

6. Про план роботи міської ради на 2017 рік. 

Доповідач: секретар Деражнянської міської ради – Сидорук В.А. 

7.Про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 1» на праві 
господарського відання ескаватора «Борекс». 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

8. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал». 



Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарський О. А. 

9.  Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

10. Про розгляд пропозиції ТОВ «НЬЮ АГРО ЛОГІСТІК» щодо 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

11. Різне: 
11.1. Про преміювання міського голови, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради.  

Доповідач: секретар Деражнянської міської ради – Сидорук В.А. 

11.2. Про затвердження Програми розвитку фізкультури і спорту м. 
Деражні на 2017 рік. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А.В. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  довід 
до відома депутатів Деражнянської міської ради порядок денний двадцять 
першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та запропонував 
прийняти його в цілому та взяти за основу. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний двадцять першої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради в цілому. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 



По першому питанню:  

СЛУХАЛИ: міського голову, який зачитав проект рішення 
Деражнянської міської ради «Про звіт міського голови про діяльність за 
звітний період 2016 року». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про звіт міського голови про діяльність за звітний період 2016 року та 
винести на розгляд двадцять першої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про  зміни до міського бюджету 2016 року» та повідомила про збільшення 
обсягу доходів загального фонду міського бюджету на суму  39000, 00 грн., 
видатків загального фонду міського бюджету на суму 24434, 00 грн., 
видатків спеціального фонду міського бюджету на  14566, 00 грн. та 
направлення коштів бюджету на виготовлення робочого проекту на об’єкт 
«Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є. Андріюка (вул. 
Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня Хмельницької області 
( одержувач КП «Деражнянський міськводоканал»). 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету 2016 року та винести на розгляд двадцять 
першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 



По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про  місцевий бюджет на 2017 рік». 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку – Яглінський В.С., який задав 
запитання головному бухгалтеру, чому  земельний податок  залишився на 
рівні минулого року, що впливає на прийняття місцевого бюджету, чи будуть 
якісь зміни та чи враховані максимально побажання ЖЕКу на 2017 р. 

По даним запитанням головним бухгалтером були надані роз’яснення. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про місцевий бюджет на 2017 рік та винести на розгляд двадцять першої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження Програми соціально – економічного та  
культурного розвитку Деражні на 2017 рік». 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку – Яглінський В.С., який вніс  
пропозицію передбачити в п.2 заходів щодо реалізації програми соціально – 
економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2017 р.: 

- поточний ремонт тротуару по вул. Барській; 

- за наявності коштів зробити капітальний ремонт по вул. 
Слов’янська.  



ВИСТУПИВ: член  постійної комісії з питань житлово – комунального 
господарства та комунальної власності – Харатін М.Я, який вніс  
пропозицію включити до п.2 даних заходів: поточний ремонт  по вул. 
Бульвар Каштановий. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження Програми соціально – економічного та  культурного 
розвитку Деражні на 2017 рік із запропонованими пропозиціями та винести 
на розгляд двадцять першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятому питанню:  

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав 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 2017 рік». 

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 2017 рік та винести на розгляд двадцять першої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради – Сидорук В.А. 
«Про план роботи міської ради на 2017 рік». 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про план роботи міської ради на 2017 рік та винести на розгляд двадцять 
першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому питанню:  

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 
1» на праві господарського відання ескаватора «Борекс». 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку – Яглінський В.С. та член  
постійної комісії з питань житлово – комунального господарства та 
комунальної власності – Харатін М.Я, які запропонували більш детально 
вивчити питання, щодо проведення капітального ремонту ескаватора 
«Борекс». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про закріплення за КП «Деражнянська ЖЕК № 1» на праві господарського 
відання ескаватора «Борекс та винести на розгляд двадцять першої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому питанню:  



СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про збільшення розміру статутного капіталу 
КП «Деражнянський міськводоканал». 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку – Яглінський В.С., який 
запропонував доповідачу надати характеристику по автомобілю Газель. 

Беднарський О.А.: - автомобіль Газель 2006 р. випуску, знаходиться в 
гарному технічному стані, жодного разу не проводилися зварювальні роботи, 
на автомобілі установлено ГБО (метан). 

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 2017 рік та винести на розгляд двадцять першої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та винести на розгляд двадцять першої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 



Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про розгляд пропозиції ТОВ «НЬЮ АГРО ЛОГІСТІК» щодо 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок».  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про розгляд пропозиції ТОВ «НЬЮ АГРО ЛОГІСТІК» щодо внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок та винести на розгляд двадцять першої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По одинадцятому питанню  

11.1:  

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про преміювання 
міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради»,  а саме здійснювати щомісячне преміювання в 2017 р. міського 
голови Ковпака А.М. в розмірі 100% до нарахованої заробітної плати та 
заступників – Івахова А.В., Беднарського О.А. в розмірі 50 % до нарахованої 
заробітної плати.  

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань житлово – комунального 
господарства та комунальної власності – Сулін І.А., який запропонував 
заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 



ради здійснювати щомісячне преміювання в 2017 р. в розмірі 70 % до 
нарахованої заробітної плати.  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про преміювання міського голови, заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради із запропонованою пропозицією та 
винести на розгляд двадцять першої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

11.2.: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  – Івахова А.В., який зачитав проект рішення Деражнянської 
міської ради «Про затвердження Програми розвитку фізкультури і спорту м. 
Деражні на 2017 рік» та повідомив, що на затвердження даної програми в 
2017 р. заплановане виділення коштів в сумі 35 000 грн. (закупівля 
спортивної форми, м’ячів і.т.д.). 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження Програми розвитку фізкультури і спорту м. Деражні на 
2017 рік та винести на розгляд двадцять першої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії              Яглінський В.С. 

Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 




