
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 

29.02.2016 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 5 чол.: 

Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 
Заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 
Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 
Члени комісії:     
Сидорчук Олександр Олександрович  
Коротун Надія Василівна 

Запрошені: начальник Відділу освіти Деражнянської РДА Сінькевич Ж. М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на           
2016 рік.»  
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

    
2. Про звіт голови  Деражнянської міської ради за 100 днів роботи. 
Доповідач: голова Деражнянської міської ради Ковпак А. М. 

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». 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

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.  
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В.  



5. Про поновлення строку дії договорів оренди земельних ділянок. 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

6. Про затвердження ліквідаційних балансів Деражнянського міського    
центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та редакції газети     
Деражнянської міської ради «Життя міста». 
Доповідачі: голови ліквідаційних комісій Марчук С. А., Нестеришин С.Ф. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. 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 2016 
рік» та повідомила, що джерелом покриття дефіциту міського бюджету 
визначено вільний залишок бюджетних коштів  спеціального фонду в сумі 
158400,00 грн. («водопровідно-каналізаційне господарство» - 8700грн. -  
ремонт глибинних насосів (одержувач бюджетних коштів КП 
«Деражнянський міськводоканал»); «благоустрій міста» - 65450 грн. на 
придбання енергозберігаючих ламп, світильників (одержувач бюджетних 
коштів КП «Деражнянська ЖЕК № 1»); «органи місцевого самоврядування» - 
93420грн. – зарплата; «інші видатки» - 10000грн.- фінансування футбольної 
команди «Олімп»; «субвенція на утримання об'єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування»- 69900 грн.), загального фонду в сумі 247470грн. (проектні 
роботи по об’єкту «Реконструкція станції штучної біологічної очистки 
го сподарсько -побутових сток ів в м . Деражня Хмельницько ї 
області» (одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський 
міськводоканал»). 

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

-  головному бухгалтеру  Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д.  
по ремонту глибинних насосів та фінансуванню футбольної команди 
«Олімп»; 

- заступнику міського голови Деражнянської міської ради Беднарському 
О.А. по придбанню енергозберігаючих ламп, світильників; 



         - начальнику Відділу освіти Деражнянської РДА Сінькевич Ж.М. по 
субвенції утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування»; 
         - заступнику міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахову А.В. по проектних роботах по 
об’єкту «Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько-
побутових стоків в м. Деражня Хмельницької області». 

По даних питаннях вище зазначеними особами були надані 
роз’яснення. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який вніс 
наступні пропозиції: 
          - Деражнянській міській раді до п’ятої сесії сьомого скликання 
розробити програму «Безкоштовне харчування учнів м. Деражні на 2016 
р» та озвучити її на сесії; 
          - начальнику Відділу освіти Деражнянської РДА Сінькевич Ж.М. 
до п’ятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради подати 
головному бухгалтеру розрахунок безкоштовного харчування учнів м. 
Деражні на 2016 р. (дітей з багатодітної сім’ї та соціально вразливих); 
          - заступнику міського голови Деражнянської міської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Івахову А.В. до п’ятої сесії сьомого 
скликання  проінформувати депутатів Деражнянської міської ради хто є 
розробником  проектних робіт по об’єкту «Реконструкція станції 
штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м. 
Деражня Хмельницької області», в якому населеному пункті 
розроблявся аналогічний проект та наскільки він є ефективним. 

                                                     
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 

про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 
рік» з вище запропонованими пропозиціями та винести його на розгляд п’ятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 

СЛУХАЛИ: голову Деражнянської міської ради Ковпака А.М., який 
зачитав звіт про виконану роботу за звітний період. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
зауважив на необхідності висвітлення даного звіту в ЗМІ з метою доведення 



його до відома жителів м. Деражні та запропонував на п’яту сесію сьомого 
скликання Деражнянської міської ради запросити директора  
«Деражнянської районної студії телебачення TV – 43» та редакторів 
районних газет: «Моя громада», «Вісник Деражнянщини». 

ВИСТУПИВ: голова Деражнянської міської ради Ковпак А.М., який 
підтримав дану пропозицію. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про звіт голови Деражнянської міської ради за 100 днів  та запропоновану 
пропозицію та винести на розгляд п’ятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської 
ради Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
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» та проінформувала про збільшення асигнування в 2016 р. на 
благоустрій міста в сумі - 530 000 грн. в порівнянні з 2015 р. було виділено 
лише - 280 000 грн. і наголосила директору комунального  підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» Сидорчуку О.О. належним чином проводити 
роботи по благоустрою міста відповідно до щорічного плану заходів, зокрема 
покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території  міста: 
(організація прибирання  вулиць міста, забезпечення проведення вирізки та 
обрізки дерев, оприбуткування деревини тощо). 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
підтримав актуальність піднятих проблем та зауважив на необхідності 
розробленні, здійсненні ефективних і комплексних  заходів з  утримання, 
поліпшення благоустрою міста та  вніс наступні пропозиції:  

- розробити графіки прибирання територій м. Деражня; 
- в штатному розписі Деражнянської міської ради передбачити не 

меньше дві штатні одиниці (посади) інспектора з благоустрою міста; 
- інспекторам з благоустрою міста щоденно складати протоколи 

про адміністративні правопорушення з виявлених порушень правил 
благоустрою міста Деражня та надсилати їх відповідно до вимог статей 
152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, 



уповноваженому розглядати справи про адмін і стративн і 
правопорушення; 

- з метою отримання додаткового доходу директору комунального  
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» Сидорчуку О.О. проводити 
оприбуткування деревини після її вирізки та обрізки. 

ВИСТУПИВ:  директор комунального  підприємства «Деражнянська 
ЖЕК №1» Сидорчук О.О., який підтримав усі пропозиції та зауваження та 
повідомив, що вирішить питання по  оприбуткування деревини та належним 
чином організує забезпечення на території м. Деражня чистоти і здійснить 
заходи, спрямовані на покращання стану благоустрою міста. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
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» включити до нього вище запропоновані пропозиції  та  
винести на розгляд п’ятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії – економіста Деражнянської міської 
ради Шибко М.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
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.  

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., який 
підтримав даний проект рішення та запропонував: 

- запросити на п’яту сесію сьомого скликання Деражнянської 
міської ради директора Деражнянської ЗОШ № 1 I-III ст. Косевич О. М. 
та начальника Відділу освіти Деражнянської РДА Сінькевич Ж.М. з 
метою надання роз’яснення в яких цілях використовуватиметься 
нежитлова будівля стрілкового тиру по вул. Миру, 64/1 в м. Деражня; 

- до  п’ятої сесію сьомого скликання Деражнянської міської ради 
директору Деражнянської ЗОШ № 1 I-III ст. Косевич О. М. надати 
спеціалісту І-ої категорії – економісту Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. правовстановлюючі документи на земельну ділянку 
розташованої по вул. Миру, 64/1 в м. Деражня. 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
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 з доповненнями та  винести 
на розгляд п’ятої 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 природного середовища 
Важельську Л.В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
про поновлення строку дії договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 
«Транспортні мережі»: площею 0,2910 га. по вул. Б. Олійника, 62 в м. 
Деражні терміном на 5 років з орендною платою 3 відсотки від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки на рік, площею 1,0290 га по вул. Б. 
Олійника, 62 в м. Деражні терміном на 5 років з орендною платою 3 відсотки 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.  

ВИСТУПИВ: голова та член постійної комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., 
Зеленовська Л.М. які запропонували внести до проекту рішення  
Деражнянської міської ради про поновлення строку дії договору оренди 
земельної ділянки зміни в частині збільшення орендної ставки до 6 %  з 
метою наповнення бюджету міста Деражні. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про поновлення строку дії договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 
«Транспортні мережі», включити до нього вище запропоновану пропозицію 
та  винести на розгляд п’ятої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: голів ліквідаційних комісій Марчук С. А., Нестеришин 
С.Ф., які зачитали проект рішення  Деражнянської міської ради про 
затвердження ліквідаційних балансів Деражнянського міського центру 
фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та редакції газети Деражнянської 
міської ради «Життя міста». 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження ліквідаційних балансів Деражнянського міського центру 
фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та редакції газети Деражнянської 
міської ради «Життя міста» та  винести на розгляд  п’ятої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії              Яглінський В.С. 

Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 




