
ПРОТОКОЛ №  

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

           15.08.2017 р.                             об 10:00 год.                            м. Деражня 

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 

Член комісії - Коротун Надія Василівна  

Відсутні: - Сидорчук Олександр Олександрович 

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 звіт міського голови Ковпака А. М. про діяльність виконавчих  
органів ради. 
          Доповідач: міський голова Ковпак А. М. 
           2. Про звіт про виконання міського бюджету за  ІІ-й квартал 2017 року. 
          Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 
І.Д.  
          3. Про зміни до міського бюджету  на  2017 рiк. 

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

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 проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
         Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 
       7. Про припинення права користування земельною ділянкою.   
       Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

       8. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки.  

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

         9. Про закріпленя за КП «Деражнянська ЖЕК №1» на праві 
господарського відання нерухомого майна. 

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

         10. Про  затвердження Порядку використання службового легкового 
автомобіля  Деражнянської міської ради. 

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

         11. Про надання згоди на передачу комп’ютерного системного блоку. 

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

12. Про дострокове припинення повноважень депутата Деражнянської              
міської ради VII скликання.  

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



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

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

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

По першому питанню:  

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А. М., який довів до відома 
депутатів проект рішення  Деражнянської міської ради «Про звіт міського 
голови про діяльність виконавчих органів ради». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
про звіт міського голови Ковпака А. М. про діяльність виконавчих органів 
ради та винести на розгляд тридцятої 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 звіт про виконання міського бюджету за  ІІ-й кварта 2017 року». 
           

ВИРІШИЛИ:  винести проект рішення Деражнянської міської ради про 
звіт про виконання міського бюджету за  ІІ-й кварта 2017року на розгляд 
тридцятої 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 зміни до міського бюджету  на  2017 рiк». 

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

- придбання дитячого майданчика – 71000, 00 грн.; 
- придбання обладнання до машин -  17500,00 грн.; 
- «Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько - 

 побутових стоків в м. Деражня Хмельницької області» - 77100,00 грн.; 
- «Реконструкція водовідведення по вул. Робітничій в м. Деражня  

Деражнянського р–ну, Хмельницької області», «Реконструкція 
водовідведення по вул. Подільській в м. Деражня Деражнянського р–ну, 
Хмельницької області» - 13000, 00 грн.; 

- «Реконструкція частини напірного колектора від КНС № 4 по вул.  
Заводська м. Деражня Хмельницької області» - 58800,00 грн.; 

- придбання насосів –  13527 грн., 38378 грн. 
  По даним сумам головним бухгалтером Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д. та міським головою Ковпаком А.М. були надані роз’яснення,  
а саме: на розгляд міської ради надійшли звернення директора КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» Харатіна М.Я., щодо виділення коштів на 
придбання дитячого майданчика в сумі 71000, 00 грн. та придбання 
обладнання до машини (стріли до Борекса), що вийшла із ладу. Даний 
майданчик заплановано розмістити в районі «троянів» та «сіхостехніки», 
виробник майданчиків Харків. Також до міської ради надійшли звернення 
директора Комунального підприємства «Деражнянський міськводоканал» 
О.Б. Косевича, щодо:  виділення коштів в сумі 77100,00 грн.  на розробку 
проекту «Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько – 
побутових стоків в м. Деражня Хмельницької області» та проведення 
інженерно – геодезичних, інженерно – геологічних робіт, тобто приведення 
даного проекту у відповідність до вимог чинного законодавства у зв’язку із 
внесеними змінами; виділення коштів в сумі 13000,00 грн. для проведення 
державної експертизи робочих проектів «Реконструкція водовідведення по 
вул. Робітничій в м. Деражня Деражнянського р–ну, Хмельницької області», 
«Реконструкція водовідведення по вул. Подільській в м. Деражня 
Деражнянського р–ну, Хмельницької області»; виділення коштів на 



виготовлення проектно – кошторисної документації «Реконструкція частини 
напірного колектора від КНС № 4 до вул. Заводська м. Деражня 
Хмельницької області» - 58800,00 грн.; виділення коштів в сумі 13527 грн., 
38378 грн. на придбання насосів, які вийшли із ладу. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який  задав 
запитання міському голові чи заплановано проведення ремонтних робіт по 
вул. Б. Олійника та вул. Першотравневій. 

СЛУХАЛИ: міського голову Ковпака А.М., який повідомив, що в цьому 
році поки що ремонтні роботи по вул. Б. Олійника не проводитимуться, однак 
по вул. Першотравневій  плануються. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету  на  2017 рiк і винести на розгляд тридцятої 
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 тридцятої 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 тридцятої 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 проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та винести на 
розгляд тридцятої 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 припинення права користування земельною ділянкою». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про припинення права користування земельною ділянкою та винести на 
розгляд тридцятої 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 безоплатну приватизацію земельної ділянки». 

          ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про безоплатну приватизацію земельної ділянки та винести на розгляд 
тридцятої 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 закріпленя за КП «Деражнянська ЖЕК 
№1» на праві господарського відання нерухомого майна», а саме гуртожитка,  
який був закріплений за цегельним заводом від якого відмовилися власники, 
тому міська рада бере на себе зобов’язання переоформити право власності за 
собою. 

        ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про закріпленя за КП «Деражнянська ЖЕК №1» на праві господарського 
відання нерухомого майна та винести на розгляд тридцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

          СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про затвердження Порядку використання 
службового легкового автомобіля  Деражнянської міської ради». 



        ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження Порядку використання службового легкового автомобіля  
Деражнянської міської ради та винести на розгляд тридцятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

          
         По одинадцятому питанню: 

         СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Беднарського О. А., який зачитав проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про  надання згоди на передачу комп’ютерного 
системного блоку». 

        ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання згоди на передачу комп’ютерного системного блоку та винести 
на розгляд тридцятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

          По дванадцятому питанню: 

          СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про дострокове 
припинення повноважень депутата Деражнянської  міської ради 
VII скликання» Савіцького С.В., обраного від Деражнянської міської 
організації Політичної партії ВО «Свобода», на підставі особистої заяви про 
складання ним депутатських повноважень та згідно п.2 ч.2 ст. 5 ЗУ «Про 
статус депутатів місцевих рад». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про дострокове припинення повноважень депутата Деражнянської  міської 
ради VII скликання та винести на розгляд тридцятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 



Голова постійної комісії                                 Яглінський В.С.    

         Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М.


