
ПРОТОКОЛ № 27 

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

           07.06.2017 р.                             об 11:00 год.                            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 

Член комісії – Зубіцький Олександр Миколайович, Тамоєв Джумбер 
Валерійович 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

          1.  Про звіт про виконання міського бюджету за  І-й квартал 2017року. 

          Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  

         2. Про зміни до міського бюджету на 2017 р. 

         Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  

3.Про встановлення ставок податку на майно в м. Деражня 
Хмельницької обл. 



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

4.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. 

5. 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. 

6. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал. 

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

7. Різне. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний двадцять сьомої 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 звіт про виконання міського бюджету за  І-й квартал 2017року». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про звіт про виконання міського бюджету за  І-й квартал 2017 року та винести 



на розгляд двадцять сьомої 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 на 2017 р.». 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який повідомив, що в місті Деражня 
установлено 7 камер відео спостережень ( 4 камери було придбано в 
минулому році райдержадміністрацію і 3 міською радою). Крім того до 
міської ради  надійшло звернення начальника поліції з проханням виділити 
кошти на придбання ще двох камер.  Вартість однієї складає  20000 грн., 
однак на сьогоднішній день кошти міського бюджету повністю розподілені. 
Також виникає питання чи в змозі Деражнянське відділення поліції 
проводити їх обслуговування. 

Заслухавши заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., голова постійної комісії з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
Яглінський В.С., вніс наступні пропозиції: 

- запросити начальника Деражнянського відділення  поліції на  
двадцять сьому сесію сьомого скликання Деражнянської міської 
ради та заслухати інформацію, щодо  необхідності установленні 
двох камер відеоспостереження в м. Деражня; 

- винайти в міському бюджеті кошти на закупівлю однієї камери 
відеоспостереження і винести це питання на розгляд чергової 
сесії; 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2017 р. та запропоновані пропозиції і 
винести на розгляд двадцять сьомої 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 встановлення ставок податку на майно в м. Деражня 
Хмельницької обл.». 

СЛУХАЛИ:  
- Важельська Л.В. Дана земельна ділянка площею 12 га. знаходиться в 

користуванні таврійської компанії, якої на сьогоднішній день вже не існує. У 
2006 р. міською радою їй було надано дозвіл на розроблення документації із 
землеустрою, оскільки на цій земельній ділянці розташовані об’єкти 
нерухомого майна, які перебувають у їх власності, проте станом на 
сьогоднішній день документи досі не виготовлені. Міською радою 
неодноразово направлялися листи з цього приводу та нараховувалися 
райдержадміністрацією збитки, однак це позитивного результату не дало; 

- Яглінський В.С.: враховуючи те, що до міського бюджету не 
надходять кошти за користування цією земельною ділянкою, міській 
раді необхідно створити комісію, щодо вирішення цієї ситуації по 
стягненню заборгованості. 

ВИРІШИЛИ:  винести проект рішення Деражнянської міської ради про 
встановлення ставок податку на майно в м. Деражня Хмельницької обл. та 
запропоновані пропозиції на розгляд двадцять сьомої 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 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 сьомої 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 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 сьомої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради.  

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому 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» на 318000 грн. та направити їх на 
придбання автомобіля ЗІЛ 431412 вантажний, цистерна. Автомобіль ЗІЛ 
431412 вантажний, цистерна знаходиться в гарному технічному стані, 
виконує поливально-мийну та пожежну функцію. Також планується придбати 
службовий легковий автомобіль міській раді. Це має бути машина марки Audi 
A6 , 2001 р. випуску. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал»  та придбання службового легкового автомобіля міській раді 
і винести на розгляд двадцять сьомої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwiZ9qizta7UAhUsLZoKHddYAu0QFgg3MAM&url=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252FAudi_A6&usg=AFQjCNFTL_JsRlnCEIcRdVGPY1OjaurNnA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwiZ9qizta7UAhUsLZoKHddYAu0QFgg3MAM&url=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252FAudi_A6&usg=AFQjCNFTL_JsRlnCEIcRdVGPY1OjaurNnA


Голосували «за» - одноголосно. 

По сьомому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
довела до відома депутатів відповідь по торгівельній блокаді, що надійшла 
від прокуратури. 

Депутати розглянули надані матеріали, поставили доповідачу низку 
запитань та обговорили дане питання.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

Голова постійної комісії                                 Шипович Е.О.   

        

         Секретар постійної комісії                                         Карабанов В.М. 


