
ПРОТОКОЛ № 34 

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

6 листопада 2017 р.                   15:00 год. м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 3 чол. 

Голова комісії - Яглінський Валерій Станіславович 

Член комісії - Коротун Надія Василівна  

Сидорчук Олександр Олександрович  

Відсутні : Заворотний А.Ю., Зеленовська Л. М. 
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 затвердження програми «Забезпечення національної безпеки на 
території Деражнянської міської ради Хмельницької області на 2017- 
2018 роки» 

2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 
2017рік» 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №5 
«Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об'єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2017 рік». 

4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

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

6. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
7. Про продаж земельної ділянки. 
8. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 



9. Про внесення змін до п.1.6 рішення міської ради від 07.07.2017р. №2 
«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок». 
10. Про поділ земельної ділянки. 
11. Про передачу в тимчасове користування тепловізора (модулятора ЗО 
гЦ, 950м). 

12.Про преміювання до Дня місцевого самоврядування. 
13. Різне. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально — економічного розвитку Яглінський В.С., який довів 
до відома депутатів Деражнянської міської ради порядок денний тридцять 
четвертої сесії Деражнянської міської ради сьомого скликання та 
запропонував прийняти його в цілому та взяти за основу. 

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

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. Про затвердження Програми «Забезпечення національної безпеки на 
території Деражнянської міської ради Хмельницької області на 
2017-2018 роки» 

Слухали : Івахова А.В.- заступника міського голови. Він ознайомив з 
Програмою та проханням Управління служби безпеки України в 
Хмельницькій області виділити кошти. Виходячи з фінансових 
можливостей внесена пропозиція виділити на фінансування завдань 
даної Програми кошти в сумі 5000 гривень. 

Вирішили : Програму «Забезпечення національної безпеки на території 
Деражнянської міської ради Хмельницької області на 2017- 2018 роки» 
погодити, виділити кошти в сумі 5000 гривень та винести на розгляд 
сесії запропонований проект рішення. 

Голосували - “ЗА” одноголосно. 
2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 
2017рік». 

Слухали : Гончаренко І.Д. - головного бухгалтера. Повідомила 
присутніх про те, що в зв'язку наявним перевиконанням дохідної 



частини збільшуються доходи загального та спеціального фонду 
міського бюджету та видатки. 
Дані кошти запропоновано розприділити таким чином: 
- Організаційне інформаційно - аналітичне та матеріально- технічне 
забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету- 
239,5 тис. грн.; 

- Житлово-комунальне господарство -40,0 тис. грн.; 
- Водопровідно- каналізаційне господарство -73,5 тис. грн; 
- Фізична культура і спорт - 18,0 тис. грн. 
- Утримання та розвиток інфраструктури доріг -300,0 тис. грн.; 
- Землеустрій -2,5 тис. Грн; 
- Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей соціально вразливих 
верств населення-99,12 тис. грн.; 

- На виконання програм 20,0 тис. грн. 

Також збільшується обсяг доходів спеціального фонду за рахунок іншої 
субвенції, передбаченої з обласного бюджету на реконструкцію вуличних 
мереж водопостачання мікрорайону «цукровий завод» від станції III підйому 
води в м. Деражня на суму 1 499801,00 грн. 

Виступили: Яглінський В.С. - голова комісії. Запропонував підтримати дані 
зміни до бюджету міста та винести запропонований проект рішення на сесію. 

Голосували -“ЗА” одноголосно 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №5 
«Про затвердження Заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою 
міста , які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК №1» на 2017 рік». 

Слухали : Важельську Л.В. - спеціаліста міської ради. Проінформувала членів 
комісії, які додаткові заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою 
заплановані виходячи з додатково виділених коштів (облаштування криниць 
громадського користування, придбання дитячих майданчиків, ремонт доріг) та 
доповнити капітальний ремонт вул. Проскурівська. 
Вирішили:  Запропонований проект рішення підтримати і винести на 

розгляд сесії. 

Виступили : Яглінський В.С.- голова комісії. Запропонував Заходи підтримати. 
Включити в перелік криниць для облаштування криницю громадського 
користування, яка заходиться по вул. Миру, 30 в центрі міста. 

Вирішили : Запропонований проект рішення підтримати і винести на розгляд 
сесії. 

Голосували -“ЗА” одноголосно. 



4,5.Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами. 

Слухали : Важельську Л.В.- спеціаліста міської ради. Ознайомила з проектами 
рішень по даних питаннях . 

Зауважень, поправок не було. 

Вирішили: Запропонований проект рішення підтримати і винести на розгляд 
сесії. 

Голосували -“ЗА” одноголосно 

6. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Слухали : Важельську Л.В.- спеціаліста міської ради. Ознайомила з заявою 
Полупанова С.Л. та висновком земельної по проведенню експертної грошової 
оцінки земельної ділянки з метою її продажу. 

Зауважень, поправок не було. 

Вирішили: Запропонований проект рішення підтримати і винести на розгляд 
сесії. 

Голосували - “ЗА” одноголосно 

7. Про продаж земельної ділянки. 

Слухали : Важельську Л.В.- спеціаліста міської ради. Проінформувала про 
клопотання ПрАТ «Деражнянський молочний завод» про придбання земельної 
ділянки та розстрочення платежу за дану земельну ділянку. Та 
зачитала проект рішення щодо продажу земельної ділянки ПрАТ 
«Деражнянський молочний завод» за ціною згідно експертно-грошової оцінки 
та надання згоди на розстрочення платежу. 
Зауважень, поправок не було. 

Вирішили : Запропонований проект рішення підтримати і винести на розгляд 
сесії. 
Голосували - “ЗА” одноголосно. 

8. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

Слухали: Важельську Л.В.- спеціаліста міської ради. Розглянувши заяви 
громадян та висновок земельної комісії відповідно до Земельного кодексу 
України запропонувала безоплатно передати в приватну власність земельні 
ділянки Дубіцькому П.А. та Атаманюк М.Л. 



Вирішили: : Запропонований проект рішення підтримати і винести на розгляд 
сесії. 

Голосували -“ЗА” одноголосно 

9. Про внесення змін до п.1.6 рішення міської ради від 07.07.2017р. №2 
«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок». 
Слухали: Важельську Л.В.-спеціаліста міської ради. ТОВ «Сонячна Деражня» 
звернулось з клопотанням збільшити розмір відведеної земельної ділянки з 5 
до 7 га. Запропоновано погодити дану зміну. 
Вирішили: : Запропонований проект рішення підтримати і винести на розгляд 
сесії. 

Голосували “З А” одноголосно 

10. Про поділ земельної ділянки. 
Слухали: Важельську Л.В.- спеціаліста міської ради. Ознайомила з проектом 
рішення щодо розподілу земельної ділянки площею 3,9464 га по вул. Миру 
126 в м. Деражня на земельні ділянки орієнтовною площею 0,6688 га та 
3,2776 га. 
Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення і винести на 
розгляд сесії. 



Голосували —“ЗА” одноголосно 

11. Про передачу в тимчасове користування тепловізора (модулятора ЗО гЦ, 
950м). 
Слухали : Івахова А.В.- заступника міського голови. Запропонував передати в 
тимчасове користування громадянину смт. Вовковинці, солдату 24-ї бригади, 
1-го батальйону Зубову Сергію Олеговичу тепловізора. 

*

Виступили : Яглінський В.С.- голова комісії. Запропонував до передачі 
тепловізора взяти відношення з військової частини, та заяву солдата Зубова 
С.О. 

Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення з внесеним 
доповненням і винести на розгляд сесії. 

Голосували —“'3А ” одноголосно 

12. Про преміювання до Дня місцевого самоврядування. 

Слухали- Сидорук В.А. - секретаря міської ради. Винесла питання про 
преміювання міського голови до Дня місцевого самоврядування У 
відповідності до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади. 
Вирішили: Підтримати запропонований проект рішення і винести на 
РОЗГЛЯД  сесії.  

Голосували - “ЗА” одноголосно 

Голова постійної комісії              Яглінський В. С.  

В.о. секретаря комісії                    Коротун Н. В.      
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