
ПРОТОКОЛ №  

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

           06.07.2017 р.                             об 10:00 год.                            м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 4 чол.: 

Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 

Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 

Члени комісії - Коротун Надія Василівна, Сидорчук Олександр 
Олександрович 

Відсутні: - заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 
2017 рік».     
         Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  

2. 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. 

         3. 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. 

         4. 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. 

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

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

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

       8. 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. 

       9. Про інформацію  щодо ефективності використання транспортних 
засобів комунальних підприємств м. Деражні Хмельницької області. 

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

      10. Різне. 

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 
восьмої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та запропонував 
прийняти його в цілому та взяти за основу. 

ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний двадцять восьмої 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 внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 
рік»». 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  
запропонував доповідачу надати роз’яснення по наступним питанням: 

- по проектах по водопостачанню, хто рахував витратну частину, чи 
має проектна організація ліцензію на проведення даних робіт; 

- на кого буде оформлено право власності при купівлі автостанції 
на яку виділено 300 тис. грн. на співфінансування з міського бюджету та 
200 тис. грн. районною радою; 

- по розпорядку роботи громадського туалету, яким чином 
працюватиме, чи буде на платній чи безоплатній основі; 

- чи приймає комунальне підприємство «Деражнянська ЖЕК №1» 
участь у вирішенні проблемних питань водонапірної вежі, їх кроки; 

-  по виділенню  коштів в сумі 50 тис. грн.  на  КП «Деражнянський 
міськводоканал» на придбання запчастини до екскаватора , чому така 
велика сума, хто виробник; 

- по виділенню  коштів в сумі 51 тис. грн.  комунальному 
підприємству «Деражнянська ЖЕК №1»; 

- чи виділені кошти на придбання двох камер відео спостережень  і 
чому це питання досі не включено в порядок денний та не винесено на 
розгляд чергової сесії. 



   По даним запитанням головним бухгалтером Деражнянської міської 
ради Гончаренко І.Д. та заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  Беднарським О. А. були надані роз’яснення,  а саме: 
розробником проектів по водопостачанню є Хмельницька фірма, яка має 
ліцензію, право власності на автостанцію буде оформлено на Деражнянську 
міську раду, за громадським туалетом буде закріплена людина, яка 
працюватиме 8 год. в день та отримуватиме за це заробітну плату у зв’язку із 
чим були внесені зміни в штатний, туалет працюватиме на безкоштовній 
основі, кошти в сумі 50 тис. грн. виділені  КП «Деражнянський 
міськводоканал» на придбання запчастини до екскаватора  (ходової), яка 
вийшла із ладу, по даному питанню пояснення на черговій сесії буде надавати 
директор КП «Деражнянський міськводоканал» Косевич О.Б.,  кошти в сумі 
51 тис. грн. виділені на придбання двигуна на автомобіль ДТ 75, кошти на 
придбання двох камер відео спостережень досі не виділені, оскільки не 
подані рахунки. 

Заслухавши доповідачів головою постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінським В.С. 
була внесена пропозиція, щодо виділення коштів на придбання двох 
камер відео спостережень з метою припинення криміногенних подій, які 
відбуваються у місті Деражня та винести це питання на розгляд 
двадцять восьмої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 
рік» і запропоновані пропозиції та винести на розгляд двадцять восьмої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому 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 восьмої 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 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 восьмої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради  

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню: 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський 
В.С., який повідомив, що не прийматиме участі в голосуванні та 
обговоренні даного питання, оскільки у зв'язку з його розглядом виникає  
конфлікт інтересів, що порушує норми статтей Закону України «Про 
запобігання корупції».  

Заслухавши усне звернення голови постійної комісії з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
Яглінського В.С., постійна комісія Деражнянської міської ради з питань 



планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
вирішила: 

- підтримати звернення голови постійної комісії з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 
Яглінського В.С. та провести обговорення, голосування по даному 
питанню без його участі;           

- уповноважити члена комісії – Коротун Н.В. проводити 
обговорення по даному 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 восьмої 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 продаж земельної ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про продаж земельної ділянки та винести на розгляд двадцять восьмої 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 продаж земельних ділянок». 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про продаж земельних ділянок та винести на розгляд двадцять восьмої 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 створення громадського пасовища». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про створення громадського пасовища та винести на розгляд двадцять 
восьмої 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 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». 

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 восьмої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню: 



          СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про інформацію  щодо ефективності 
використання транспортних засобів комунальних підприємств м. Деражні 
Хмельницької області». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про інформацію  щодо ефективності використання транспортних засобів 
комунальних підприємств м. Деражні Хмельницької області та винести на 
розгляд двадцять восьмої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
довела до відома депутатів депутатське звернення Олещук Н.І. по 
відремонтуванню криниці розташованої в м. Деражня по вул. Сагайдачного. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  
запропонував направити це звернення на розгляд комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» для подальшого його вивчення. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

Голова постійної комісії                                 Яглінський В.С.    

        

         Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 




