
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг  

           12.05.2017 р.                             об 14:00 год.                            м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 2 чол.: 

Члени комісії – Зубіцький Олександр Миколайович,  

Голова комісії  - Шипович Едуард Олександрович 

Відсутні – Карабанов Володимир Миколайович, Приступа Анатолій 
Степанович, Тамоєв Джумбер         Валерійович 

Прийняли участь: секретар Деражнянської міської ради – Сидорук 
В.А., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради - Беднарський О.А.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зміни до міського бюджету на 2017 рік.  
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 р. № 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. 

 3. 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. 



4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

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

5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

6. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

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

7. Про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок. 

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

8. 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. 

9. Про розгляд пропозиції ТОВ «Дюкас», щодо внесення змін до 
рішення міської ради від 22.09.2016 р. № 9 «Про надання в оренду земельних 
ділянок». 

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

10. Про визнання таким, що втратив чинність п.1.5 рішення міської 
ради від 16.08.2016 р. № 9 «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються для 
продажу на земельних торгах (у формі аукціону)». 

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



11. Про продаж земельної ділянки. 

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

12. Про затвердження розміру та Порядку пайової участі замовників у 
створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури 
міста Деражня. 

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

13. Про погодження місця встановлення пам’ятника «Борцям за волю та 
незалежність України» і погруддя Герою України Івану Зубкову. 

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

14. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Доповідач: секретарь Деражнянської міської ради Сидорук В.А. 

15. Різне: 

- про розгляд звернень та відповідей на них. 

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

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

По першому питанню:  

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про зміни до міського бюджету на 2017 рік». 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2017 рік та винести на розгляд двадцять 
шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 
р. № 5 « Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська  ЖЕК № 1» на 2017 рік» та довів до відома депутатів  
звернення директора комунального підприємства «Деражнянська  ЖЕК № 1» 
Харатіна М.Я., щодо розширення штату працівників (6 осіб)  та виділення 
коштів  в сумі 275 тис. грн. на заробітню плату. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 р. № 5 « 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 шостої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому 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:  винести проект рішення Деражнянської міської ради про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок на розгляд двадцять шостої 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 проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами та  винести на 
розгляд двадцять шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради  

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’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 затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та зміну цільового призначення земельних ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та зміну цільового призначення земельних ділянок та винести на розгляд 
двадцять шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради.  

Голосували «за» - одноголосно. 



По шостому 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 безоплатну приватизацію земельної ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про безоплатну приватизацію земельної ділянки та винести на розгляд 
двадцять шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради.  

Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому 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 проведення експертних грошових оцінок земельних 
ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок та винести 
на розгляд двадцять шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради.  

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому 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 
шостої 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 розгляд пропозиції ТОВ «Дюкас», щодо внесення змін до 
рішення міської ради від 22.09.2016 р. № 9 «Про надання в оренду земельних 
ділянок». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про розгляд пропозиції ТОВ «Дюкас», щодо внесення змін до рішення 
міської ради від 22.09.2016 р. № 9 «Про надання в оренду земельних ділянок» 
та винести на розгляд двадцять шостої 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 визнання таким, що втратив чинність п.1.5 рішення міської 
ради від 16.08.2016 р. № 9 «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються для 
продажу на земельних торгах (у формі аукціону)». 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про визнання таким, що втратив чинність п.1.5 рішення міської ради від 
16.08.2016 р. № 9 «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються для 
продажу на земельних торгах (у формі аукціону)» та винести на розгляд 
двадцять шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По одинадцятому 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 продаж земельної ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про продаж земельної ділянки та винести на розгляд двадцять шостої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дванадцятому 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 розміру та Порядку пайової участі 
замовників у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Деражня». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження розміру та Порядку пайової участі замовників у створенні і 
розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Деражня та винести на розгляд двадцять шостої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 



По тринадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення Деражнянської 
міської ради «Про погодження місця встановлення пам’ятника «Борцям за 
волю та незалежність України» і погруддя Герою України Івану Зубкову» та 
повідомив, що даний пам’ятник буде облаштований біля дошки пошани. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про погодженя місця встановлення пам’ятника «Борцям за волю та 
незалежність України» і погруддя Герою України Івану Зубкову та винести на 
розгляд двадцять шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По чотирнадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про зняття з 
контролю рішень міської ради». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення  Деражнянської міської ради 
про зняття з контролю рішень міської ради та винести на розгляд двадцять 
шостої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятнадцятому питанню: 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  Беднарського  О. А., який довів до відома депутатів: 

- звернення голови фракції ВО Батьківщина В.П. Дубілей про 
направлення звернення депутатів Деражнянської міської ради до Президента 
України, КМУ, щодо необхідності проведення Всеукраїнського референдуму 
з питань заборони продажу земель с/г призначення в Україні та до ВРУ не 



розглядати питання прийняття законів, які стосуються ринку земель с/г 
призначення до прийняття рішення на Всеукраїнському референдумі. 

-  відповіді по зверненню, щодо торгівельної блокади. 

ВИРІШИЛИ: підтримати та винести на розгляд двадцять шостої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голова постійної комісії                                  Шипович Е.О.           


