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УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

від  15 грудня  2022 року                                                    14.00                                                                                           

м. Деражня 

ПРОТОКОЛ  № 38 

засідання тридцять восьмої позачергової сесії міської  ради восьмого скликання 

 

На тридцять восьму позачергову сесію Деражнянської міської ради 

восьмого скликання  прибуло 14  із  26 обраних депутатів міської ради . 

 

Присутні депутати міської ради : Бондар Ольга Євгеніївна, Дащенко 

Вадим Віталійович, Косевич Оксана Михайлівна, Карабанов Володимир 

Миколайович, Ковпак Микола Олексійович, Ломако Юрій Петрович, 

Маліванчук Володимир Леонідович, Молочнюк Олександр Олексійович, 

Сідлецький Віталій Михайлович, Сулін Ігор Анатолійович, Сидорчук 

Олександр Олександрович, Фещук Микола Іванович, Черкаський Микола 

Васильович, Яковлєв Юрій Володимирович. 

  

Відсутні депутати : Берегова Оксана Віталіївна, Вешньовська Поліна 

Карлівна, Вислянська Валентина Петрівна,  Давидович Людмила Михайлівна, 

Дащенко Віталій Віталійович, Івасишена Людмила Василівна,  Німчук Олег 

Віталійович, Підганюк Олександр Андрійович, Сидорук Валентина Аркадіївна, 

Огонь Андрій Олександрович, Фридинський Микола Євстафійович, Щербань 

Олександр Васильович. 

 

В засіданні сесії брали участь :   

Ковпак Андрій Миколайович – Деражнянський міський голова. 

Беднарський Олексій Альбінович - заступник Деражнянського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Івахов Андрій Васильович - заступник Деражнянського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Балігар Євген Сергійович – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради. 

Петрів Валентина Петрівна – начальник відділу фінансів Деражнянської міської 

ради. 

Косевич Надія Василівна – завідувач відділу економіки, інвестицій та 

комунальної власності апарату виконавчого комітету Деражнянської  міської 

ради. 
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Кравченко Тетяна Йосипівна – начальник відділу праці та соціального 

забезпечення Деражнянської міської ради. 

Важельська Людмила Василівна – завідувач відділу організаційної та кадрової 

роботи апарату виконавчого комітету Деражнянської  міської ради. 

Затворніцький Михайло Григорович – директор КНП “Деражнянський центр 

первинної медико-санітарної  допомоги” Деражнянської міської ради 

Хмельницької області. 

Пшеслінська Світлана Леонідівна – бухгалтер комунальної установи 

Деражнянської міської ради «Трудовий архів». 

 

Головував на сесії Ковпак Андрій Миколайович – Деражнянський міський 

голова. 

 

Головуючий ознайомив депутатів міської ради з порядком денним 

тридцять восьмої позачергової сесії міської ради восьмого скликання та 

запропонував затвердити порядок денний та регламент роботи сесії 

міської ради міської ради.  

 

А саме : 

 

1.  Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000). 

Інформує : Петрів Валентина Петрівна – начальник відділу фінансів 

Деражнянської міської ради. 

 

2.  Про внесення змін до Програми проведення культурно -  масових 

заходів в Деражнянській міській територіальній  громаді на 2022 рік, 

затвердженої  рішенням міської ради від  23 грудня 2021 року № 24. 

Інформує : Петрів Валентина Петрівна – начальник відділу фінансів 

Деражнянської міської ради. 

 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 5 жовтня 2022 року № 

4 «Про  надання згоди на передачу із комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної громади  у спільну власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міст  Хмельницької області 

нежитлового приміщення фельдшерського пункту                               с. 

Мазники». 

Інформує : Косевич Надія Василівна – завідувач відділу економіки, 

інвестицій та комунальної власності апарату виконавчого комітету 

Деражнянської  міської ради.  
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4.  Про включення до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення 

про намір передачі майна в оренду без проведення аукціону, що 

належать до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади (крім землі). 

Інформує : Косевич Надія Василівна – завідувач відділу економіки, 

інвестицій та комунальної власності апарату виконавчого комітету 

Деражнянської  міської ради. 

 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 року № 

7 «Про  закріплення на праві господарського відання майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади». 

Інформує : Косевич Надія Василівна – завідувач відділу економіки, 

інвестицій та комунальної власності апарату виконавчого комітету 

Деражнянської  міської ради. 

 

6.  Про затвердження «Програми соціальної  підтримки  сімей з дітьми, 

що мають інвалідність Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023-2025 роки». 

Інформує : Кравченко Тетяна Йосипівна – начальник відділу праці та 

соціального забезпечення Деражнянської міської ради. 

 

7.  Про затвердження «Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у 

захисті України від збройної агресії на 2023-2025 роки». 

Інформує : Кравченко Тетяна Йосипівна – начальник відділу праці та 

соціального забезпечення Деражнянської міської ради. 

 

8.  Про затвердження Програми «Організація безкоштовного 

харчування дітей у закладах освіти Деражнянської територіальної 

громади на 2023 рік» 

Інформує : Балігар Євген Сергійович – начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської ради. 

 

9.  Про внесення змін до «Програми встановлення системи 

відеоспостереження на території закладів освіти Деражнянської 

міської територіальної громади на 2022-2023 роки». 

Інформує : Балігар Євген Сергійович – начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської ради. 

 

10.  Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури і спорту 

Деражнянської територіальної громади на 2023 рік». 

Інформує : Балігар Євген Сергійович – начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Деражнянської міської ради. 
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11.  Про затвердження Програми забезпечення надання первинної 

медико - санітарної допомоги населенню Деражнянської міської 

територіальної громади на 2023 – 2024 роки.  

Інформує : Затворніцький Михайло Григорович – директор КНП 

“Деражнянський центр первинної медико-санітарної  допомоги” 

Деражнянської міської ради Хмельницької області.    

 

12.  Про затвердження плану роботи Деражнянської міської ради на 2023 

рік. 

Інформує : Важельська Людмила Василівна – завідувач відділу 

організаційної та кадрової роботи апарату виконавчого комітету 

Деражнянської  міської ради. 

 

13.  Про затвердження «Цільової програми з охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023-2027 роки». 

Інформує : Черкаський Микола Васильович – начальник відділу 

культури та туризму Деражнянської міської ради. 

                                

14.  Про затвердження Статуту спеціалізованого лісогосподарського 

комунального підприємства «Флора» в новій редакції. 

Інформує : Івахов Андрій Васильович – заступник міського голови з 

питань діяльності  виконавчих органів ради. 

 

15.  Про затвердження  Положення про комунальну установу 

Деражнянської міської ради «Трудовий архів» в новій редакції. 

Інформує : Пшеслінська Світлана Леонідівна – бухгалтер 

комунальної установи Деражнянської міської ради «Трудовий 

архів». 

 

 

Регламент тридцять восьмої позачергової  сесії міської ради : 

 

Початок роботи сесії    14 годин  00 хвилин 

Тривалість доповідей     до 10 хвилин 

Виступаючим      до 5 хвилин 

Повторні виступи    до 3 хвилин 

Закінчення роботи сесії    о 15 годині 30 хвилин   

 

 

УХВАЛИЛИ : 

одноголосно 

Затвердити порядок денний та регламент тридцять восьмої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання. 

Голосували : «за» - 15,   «проти» - 0,  «утрималися» - 0. 

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 
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додаток 1). 

 

1. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000). 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Петрів Валентини Петрівни – начальника 

відділу фінансів Деражнянської міської ради по питанню 

«Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

22554000000)». Виступаюча ознайомила присутніх із 

змінами, які пропонується внести до бюджету міської ради. 

(Зміни додаються в пояснювальній записці до рішення 

сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про внесення змін до  

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 22554000000)» прийняти як рішення 

тридцять восьмої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання.   

(Рішення  №  1  додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 2). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. Про внесення змін до Програми проведення культурно -  масових заходів в 

Деражнянській міській територіальній  громаді на 2022 рік, затвердженої  

рішенням міської ради від  23 грудня 2021 року № 24. 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Петрів Валентини Петрівни – начальника 

відділу фінансів Деражнянської міської ради по питанню 

«Про внесення змін до Програми проведення культурно -  

масових заходів в Деражнянській міській територіальній  

громаді на 2022 рік, затвердженої  рішенням міської ради 

від  23 грудня 2021 року № 24». Виступаюча відмітила, що 

пропонується внести зміни до додатку «Напрямки реалізації 

та заходи Програми проведення міських культурно-масових 

заходів на 2022 рік» Програми проведення культурно - 

масових заходів в Деражнянській міській територіальній 

громаді на 2022 рік, а саме  в п.16 «День міста» цифру 

«115000» замінити на цифру «90000» та в п. 29 «Новорічні 

свята (подарунки, ялинкові прикраси)» цифру «11000» 

замінити на цифру «36000» і викласти його в новій редакції. 
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ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про внесення змін до 

Програми проведення культурно -  масових заходів в 

Деражнянській міській територіальній  громаді на 2022 рік, 

затвердженої  рішенням міської ради від  23 грудня 2021 

року № 24» прийняти як рішення тридцять восьмої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  2  додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 3). 

Рішення прийнято. 

 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 5 жовтня 2022 року                     

№ 4 «Про  надання згоди на передачу із комунальної власності Деражнянської 

міської територіальної громади  у спільну власність територіальних громад, сіл, 

селищ, міст  Хмельницької області нежитлового приміщення фельдшерського 

пункту  с. Мазники». 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Косевич Надії Василівни – завідувача відділу 

економіки, інвестицій та комунальної власності апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради по 

питанню «Про внесення змін до рішення міської ради від 5 

жовтня 2022 року № 4 «Про  надання згоди на передачу із 

комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади  у спільну власність територіальних 

громад, сіл, селищ, міст  Хмельницької області нежитлового 

приміщення фельдшерського пункту с. Мазники». 

Виступаюча відмітила, що пропонується внести зміни в 

пункт 1 рішення міської ради від 5 жовтня 2022 року № 4 

«Про  надання згоди на передачу із комунальної власності 

Деражнянської міської територіальної  громади  у спільну 

власність територіальних громад, сіл, селищ, міст  

Хмельницької області нежитлового приміщення 

фельдшерського пункту с. Мазники» доповнивши такими 

словами: «та іншого окремого індивідуально визначеного 

майна комунальної власності, а саме: Сходи (ступені) – 1 

шт., інвентарний номер – б/н; Таймер – 1 шт., інвентарний 

номер – б/н; Рубильник і щит – 1 шт., інвентарний номер – 

б/н; Автомат 32 – 10 шт., інвентарний номер – б/н; 

Магнітний пускач – 1 шт., інвентарний номер – б/н; 

Автомат вимикач – 1 шт., інвентарний номер – б/н; Ліжко 

металеве – 4 шт., інвентарний номер – 11363086-089; 

Лічильник НІК 2301 АР-2 3ф – 1 шт., інвентарний номер – 

11262975 за адресою: вул. Лесі Українки, 3, с. Мазники, 
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Хмельницької області, яке знаходиться на балансі 

комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області. 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 5 жовтня 2022 року № 4 «Про  надання 

згоди на передачу із комунальної власності Деражнянської 

міської територіальної громади  у спільну власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міст  Хмельницької 

області нежитлового приміщення фельдшерського пункту              

с. Мазники» прийняти як рішення тридцять восьмої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  3 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 4). 

Рішення прийнято. 

 

 

4. Про включення до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір 

передачі майна в оренду без проведення аукціону, що належать до комунальної 

власності Деражнянської міської територіальної громади (крім землі). 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Косевич Надії Василівни – завідувача відділу 

економіки, інвестицій та комунальної власності апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради по 

питанню «Про включення до Переліку об’єктів, щодо яких 

прийнято рішення про намір передачі майна в оренду без 

проведення аукціону, що належать до комунальної 

власності Деражнянської міської територіальної громади 

(крім землі)». Виступаюча відмітила, що на підставі листа 

відділу освіти, молоді та спорту міської ради пропонується 

включити  частину нежитлового приміщення розташованого 

на першому поверсі в с. Гатна, яке знаходиться в 

задовільному стані, для приміщення бібліотеки. 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про включення до Переліку 

об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі 

майна в оренду без проведення аукціону, що належать до 

комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади (крім землі)»  прийняти як рішення 

тридцять восьмої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання.   



 8 

(Рішення  №  4 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 5). 

Рішення прийнято. 

 

 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2021 року № 7 «Про  

закріплення на праві господарського відання майна, що належить до 

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади». 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Косевич Надії Василівни – завідувача відділу 

економіки, інвестицій та комунальної власності апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради по 

питанню «Про внесення змін до рішення міської ради від 

30 квітня 2021 року № 7 «Про  закріплення на праві 

господарського відання майна, що належить до 

комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади». Виступаюча відмітила, що з 

метою впорядкування та ефективного використання 

комунального майна територіальної громади пропонується 

внести зміни в додатки 2 та 4 даного рішення. (Зміни 

додаються в рішенні сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 30 квітня 2021 року № 7 «Про  

закріплення на праві господарського відання майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади»  прийняти як рішення тридцять 

восьмої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання.   

(Рішення  №  5 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 6). 

Рішення прийнято. 

 

 

6. Про затвердження «Програми соціальної  підтримки  сімей з дітьми, що 

мають інвалідність Деражнянської міської територіальної громади на 2023-

2025 роки». 
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СЛУХАЛИ : Інформацію Кравченко Тетяни Йосипівни – начальника 

відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради по питанню «Про затвердження «Програми 

соціальної  підтримки  сімей з дітьми, що мають 

інвалідність Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки». Виступаюча відмітила, що з 

метою підтримки та  покращення фінансово-матеріального 

стану сімей, де виховуються діти з інвалідністю, що 

проживають на території Деражнянської міської 

територіальної громади пропонується затвердити 

Програму соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають 

інвалідність Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки. Метою Програми є здійснення 

підтримки сімей, що виховують дітей з інвалідністю, 

надання дітям з особливими потребами можливості, 

незалежно від характеру і причин їх інвалідності, 

найбільшої участі в соціальному і економічному житті 

шляхом оволодіння ними певних обсягів знань, умінь і 

навичок, розвитку їх особистості в умовах домашнього 

догляду. Завдання програми - спрямування коштів 

місцевого бюджету на вирішення соціальних проблем 

сімей, де виховуються діти з інвалідністю до 18 років з 

важкими патологіями. (Програма додається до рішення 

сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження 

«Програми соціальної  підтримки  сімей з дітьми, що 

мають інвалідність Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки» прийняти як рішення тридцять 

восьмої позачергової сесії міської ради восьмого 

скликання.   

(Рішення  №  6 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 7). 

Рішення прийнято. 

 

 

7. Про затвердження «Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті 

України від збройної агресії на 2023-2025 роки». 
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СЛУХАЛИ : Інформацію Кравченко Тетяни Йосипівни – начальника 

відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради по питанню «Про затвердження «Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, 

поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті 

України від збройної агресії на 2023-2025 роки». 

Виступаюча відмітила, що з метою підтримки та  

покращення фінансово-матеріального стану членів сімей 

загиблих, поранених та зниклих безвісти 

військовослужбовців, що проживають на території 

Деражнянської міської територіальної громади 

пропонується затвердити Програму соціальної підтримки 

сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих 

безвісти, які брали участь у захисті України від збройної 

агресії на 2023-2025 роки. Метою Програми є підвищення 

рівня соціального захисту членів сімей  загиблих 

військовослужбовців, які загинули під час виконання 

бойових завдань, поранених та зниклих безвісти, 

підтримання їх належного морально-психологічного та 

матеріального стану, виявлення гуманізму та співчуття 

сім’ям загиблих, запобігання потраплянню сімей у 

категорію тих, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, поліпшення ефективності взаємодії органів 

місцевого самоврядування з громадськими організаціями 

та іншими юридичними особами у сфері підтримки 

учасників бойових дій та членів їх родин. 

Основні завдання Програми:  

1) надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих  

військовослужбовців; 

2) проведення заходів присвячених героїзму захисників 

держави ; 

3) забезпечення учасників бойових дій, членів сімей 

загиблих учасників, земельними ділянками для 

будівництва та обслуговування житлових будинків; 

4) вшанування пам'яті загиблих учасників бойових дій. 

(Програма додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження 

«Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які 

брали участь у захисті України від збройної агресії на 

2023-2025 роки» прийняти як рішення тридцять восьмої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  7 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  
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(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 8). 

Рішення прийнято. 

 

 

8. Про затвердження Програми «Організація безкоштовного харчування дітей у 

закладах освіти Деражнянської територіальної громади на 2023 рік». 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Балігара Євгена Сергійовича – начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради по питанню «Про затвердження Програми 

«Організація безкоштовного харчування дітей у закладах 

освіти Деражнянської територіальної громади на 2023 

рік». Виступаючий відмітив, що головною метою 

Програми є - створення належних умов для збереження 

здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, 

- забезпечення  безкоштовним харчуванням в закладах 

дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти 

категорій:  дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних класах (групах); 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”; 

учнів закладів освіти, розташованих на територіях 

радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих 

із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що 

проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення 

з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, 

відповідно до Закону України “Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; 

дітей, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”; 

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або 

рішенням органу місцевого самоврядування. (Програма 

додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : Проект рішення по питанню «Про затвердження 
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одноголосно Програми «Організація безкоштовного харчування дітей у 

закладах освіти Деражнянської територіальної громади на 

2023 рік» прийняти як рішення тридцять восьмої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  8 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 9). 

Рішення прийнято. 

 

 

9. Про внесення змін до «Програми встановлення системи відеоспостереження 

на території закладів освіти Деражнянської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки». 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Балігара Євгена Сергійовича – начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради по питанню «Про внесення змін до «Програми 

встановлення системи відеоспостереження на території 

закладів освіти Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки». Виступаючий відмітив, що 

пропонується внести зміни до «Програми встановлення 

системи відеоспостереження на території закладів освіти 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 – 

2023 роки», виклавши її  у новій редакції. (Програма 

додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про внесення змін до 

«Програми встановлення системи відеоспостереження на 

території закладів освіти Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки» прийняти як 

рішення тридцять восьмої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання.   

(Рішення  №  9 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 10). 

Рішення прийнято. 

 

 

10. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури і спорту 

Деражнянської територіальної громади на 2023 рік». 
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СЛУХАЛИ : Інформацію Балігара Євгена Сергійовича – начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради по питанню «Про затвердження Програми «Розвиток 

фізичної культури і спорту Деражнянської територіальної 

громади на 2023 рік». Виступаючий відмітив, що 

пропонується затвердити нову Програму по спорту метою 

якої є створення умов для розвитку фізичної культури і 

спорту, зокрема вдосконалення управління діяльністю у 

сфері фізичної культури і спорту, забезпечення доступу до 

якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям 

Деражнянської міської територіальної  громади , залучення  

дітей і молоді до ведення здорового способу життя, 

збільшення рухової активності жителів району, створення 

оптимальних умов для підготовки спортсменів високого 

класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, 

підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, 

спорту вищих досягнень, спорту ветеранів, зміцнення 

матеріально-технічної спортивної бази району, підвищення 

рівня нормативно-правового, кадрового, фінансового, 

науково-методичного, медичного, інформаційного 

забезпечення, поліпшення фізичної підготовленості й 

фізичного розвитку населення територіальної громади.  

(Програма додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження 

Програми «Розвиток фізичної культури і спорту 

Деражнянської територіальної громади на 2023 рік» 

прийняти як рішення тридцять восьмої позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  10 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 11). 

Рішення прийнято. 

 

 

11. Про затвердження Програми забезпечення надання первинної медико - 

санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023 – 2024 роки.  

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Затворніцького Михайла Григоровича – 

директора КНП “Деражнянський центр первинної медико-

санітарної  допомоги” Деражнянської міської ради 

Хмельницької області по питанню «Про затвердження 

Програми забезпечення надання первинної медико - 
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санітарної допомоги населенню Деражнянської міської 

територіальної громади на 2023 – 2024 роки». 

Виступаючий відмітив, що мета Програми полягає у 

досягненні максимально можливого рівня здоров’я для 

всіх жителів Деражнянської міської територіальної 

громади незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, 

зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього 

їх життя. В умовах діючих механізмів та обсягів 

бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я 

громади необхідно забезпечити потреби населення у всіх 

видах медичної допомоги на первинному рівні. Також, 

метою Програми є забезпечення зниження рівня 

захворюваності, інвалідності та смертності населення 

шляхом формування і налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини. Для досягнення мети 

необхідно вирішити наступні завдання: розвиток 

первинної медичної допомоги; створення системи 

медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;  

запровадження в лікувальну практику сучасних медичних 

технологій;  забезпечення медичної підтримки здорового 

способу життя; покращення якості медико-санітарної 

допомоги. 

(Програма додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження 

Програми забезпечення надання первинної медико - 

санітарної допомоги населенню Деражнянської міської 

територіальної громади на 2023 – 2024 роки» прийняти як 

рішення тридцять восьмої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання.   

(Рішення  №  11 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 12). 

Рішення прийнято. 

 

 

12. Про затвердження плану роботи Деражнянської міської ради на 2023 

рік. 
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СЛУХАЛИ : Інформацію Важельської Людмили Василівни – завідувача 

відділу організаційної та кадрової роботи апарату 

виконавчого комітету Деражнянської  міської ради по 

питанню «Про затвердження плану роботи Деражнянської 

міської ради на 2023 рік». Виступаюча ознайомила 

присутніх із планом роботи міської ради на 2023 рік (План 

додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження плану 

роботи Деражнянської міської ради на 2023 рік» прийняти 

як рішення тридцять восьмої позачергової сесії міської 

ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  12 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 13). 

Рішення прийнято. 

 

 

13. Про затвердження «Цільової програми з охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023-2027 роки». 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Черкаського Миколи Васильовича – 

начальника відділу культури та туризму Деражнянської 

міської ради по питанню «Про затвердження «Цільової 

програми з охорони та збереження об’єктів культурної 

спадщини Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023-2027 роки». Виступаючий ознайомив присутніх із 

метою  Програми. Зокрема, Основною метою Програми є 

реалізація державної політики у сфері охорони культурної 

спадщини; забезпечення належного рівня охорони, 

розвитку й збереження історико-культурного середовища 

Деражнянської громади шляхом раціонального 

використання культурної спадщини; здійснення дієвого 

контролю за дотриманням вимог чинного законодавства 

України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної 

спадщини.  Основними завдання Програми є : організація 

робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів 

культурної спадщини; створення умов для поліпшення 

туристичної привабливості міста; розробка та 

виготовлення науково-облікової документації на щойно 

виявлені об’єкти культурної спадщини; укладання 

охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної 

спадщини міста з користувачами (власниками) і 
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балансоутримувачами; сприяння залученню інвестицій у 

діяльність щодо збереження, реставрації та використання 

пам’яток та об’єктів культурної спадщини;  забезпечення 

повноти й доступності інформації про пам’ятки та об’єкти 

культурної спадщини міста; залучення громадськості до 

процесів управління й контролю в галузі охорони 

культурної спадщини; забезпечення безперервного 

моніторингу стану збереження пам’яток та об’єктів 

культурної спадщини; розробка системи заходів з 

інформування населення щодо важливості збереження 

об’єктів культурної спадщини в цілому, і донесення 

конкретної інформації до користувачів (власників) і 

балансоутримувачів пам’яток та об’єктів культурної 

спадщини. 

(Програма додається до рішення сесії). 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження 

«Цільової програми з охорони та збереження об’єктів 

культурної спадщини Деражнянської міської 

територіальної громади на 2023-2027 роки» прийняти як 

рішення тридцять восьмої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання.   

(Рішення  №  13 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 14). 

Рішення прийнято. 

 

 

14. Про затвердження Статуту спеціалізованого лісогосподарського 

комунального підприємства «Флора» в новій редакції. 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Івахова Андрія Васильовича – заступника 

міського голови з питань діяльності  виконавчих органів 

ради по питанню «Про затвердження Статуту 

спеціалізованого лісогосподарського комунального 

підприємства «Флора» в новій редакції. Виступаючий 

запропонував затвердити Статут спеціалізованого 

лісогосподарського комунального підприємства «Флора» в 

новій редакції, зменшивши статутний капітал з суми 

696807 грн. на суму 695507 грн. та добавивши  КВЕДи  

10.61; 46.90; 46.21. 

 

(Статут додається до рішення сесії). 

 



 17 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження Статуту 

спеціалізованого лісогосподарського комунального 

підприємства «Флора» в новій редакції» прийняти як 

рішення тридцять восьмої позачергової сесії міської ради 

восьмого скликання.   

(Рішення  №  14 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 15). 

Рішення прийнято. 

 

 

15. Про затвердження Положення про комунальну установу 

Деражнянської міської ради «Трудовий архів» в новій редакції. 

 

СЛУХАЛИ : Інформацію Пшеслінської Світлани Леонідівни – 

бухгалтера комунальної установи Деражнянської міської 

ради «Трудовий архів» по питанню « Про затвердження  

Положення про комунальну установу Деражнянської 

міської ради «Трудовий архів» в новій редакції».  

Виступаюча відмітила, що змінилася юридична адреса 

комунальної установи: 32200 Україна, Хмельницька 

область, м. Деражня, вул. В.  Соломчука, 3. Тому і 

затверджуємо Положення в новій редакції. 

 

ВИРІШИЛИ : 

одноголосно 

Проект рішення по питанню «Про затвердження  

Положення про комунальну установу Деражнянської 

міської ради «Трудовий архів» в новій редакції» прийняти 

як рішення тридцять восьмої позачергової сесії міської 

ради восьмого скликання.   

(Рішення  №  15 додається). 

Голосували : «за» - 15 ,  «проти» - 0,  «утрималися» - 0.  

(Відомість результатів поіменного голосування додається, 

додаток 16). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                                       Андрій КОВПАК 

 

 

 

 


