
                                        Протокол № 3 

Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово – комунального     
господарств та комунальної власності 

27 лютого 2016 року                                                                         м. Деражня 

Присутні 5 депутатів: Савіцький С.В., Сулін І.А., Нікіфоров С.С., Харатін М.Я., 
Полупанов І.Л., та міський голова Ковпак А.М., секретар міської ради Сидорук 
В.А., головний бухгалтер міської ради Гончаренко І.Д., спеціаліст І-ої категорії – 
економіст міської ради Шибко М.В., голови ліквідаційних комісій Марчук С. А., 
Нестеришин С.Ф. 

Порядок денний: 
     1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 
         2016 рік». 
     2. Про звіт міського голови  за 100 днів роботи. 
     3. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 р № 7 
         «Про затвердження заходів з утримання  та ремонту об’єктів 
         благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального  
         підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 рік». 
     4. Про надання згоди на передачу у спільну комунальну власність  
         територіальних громад  Деражнянського району нежитлової  
         будівлі стрілкового тиру по вул.Миру, 64/1 в м.Деражня. 
     5. Про поновлення строку дії договорів оренди земельних ділянок. 

6. Про затвердження ліквідаційних балансів Деражнянського міського      
    центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та редакції газети       
    Деражнянської міської ради «Життя міста». 

СЛУХАЛИ: 1.  
Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік.»  
ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер міської ради Гончаренко І.Д.  
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 2. 
Про звіт міського голови  за 100 днів роботи. 
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ковпак А. М. 



УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований звіт та винести його на розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 3.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 р № 7 «Про 
затвердження заходів з утримання  та ремонту об’єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» 
на 2016 рік». 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ої категорії – економіст міської ради Шибко М.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 4. 
Про надання згоди на передачу у спільну комунальну власність територіальних 
громад  Деражнянського району нежитлової будівлі стрілкового тиру по 
вул.Миру, 64/1 в м.Деражня.  
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст І-ої категорії – економіст міської ради Шибко М.В. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 5.  
Про поновлення строку дії договорів оренди земельних ділянок. 
ВИСТУПИЛИ: спеціаліст категорії міськвиконкому з питань будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В.. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

СЛУХАЛИ: 6.  
Про затвердження ліквідаційних балансів Деражнянського міського центру 
фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та редакції газети Деражнянської міської 
ради «Життя міста». 
ВИСТУПИЛИ: голови ліквідаційних комісій Марчук С. А., Нестеришин С.Ф. 
УХВАЛИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення та винести його на 
розгляд сесії.  
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» -0. 

Голова комісії                                                                          І.А.Сулін 

Секретар                                                                                   С.В. Савіцький


