
ПРОТОКОЛ 41 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань' 

планування фінансів, бюджету та соціально — економічного розвитку 

17.04.2018 р. об 09:30 год. 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 - Коротун Надія Василівна, Сидорчук Олександр 

Олександрович 
Відсутні: - немає. 

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 внесення змін  до рішення міської ради «Про міський бюджет 

на 2018 рік». 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко 

І.Д. 
3. Про внесення змін до Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку м. Деражня на 20111 рік. 
Доповідач: спеціаліст І категорії економіст Косевич Н.В. 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 09 червня 2017 року 

№ 3 «Про встановлення ставок податку на майно в м. Деражня 
Хмельницької області». 

Доповідач: спеціаліст І категорії економіст Косевич Н.В. 
5. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В. 



6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В. 

7. Про надання в оренду земельної ділянки. 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В. 

8. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В. 

9. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості). 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В. 

10. Про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, 
які виставляються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону). 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В. 

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

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний сорок першої 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 зачитав проект рішення 

Деражнянської міської ради «Про звіт міського голови Ковпака А. М. про 
діяльність виконавчих органів ради». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 



про звіт міського голови Ковпака А. М. про діяльність виконавчих органів 
ради і винести на розгляд сорок першої 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 внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 
рік»». 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально — економічного розвитку Яглінський В.С., який 
запропонував надати роз’яснення по співфінансуванню будівництва споруди 
для регулювання рівнів води на водоймі в м. Деражня, по капітальному 
ремонту двигуна екскаватора, а саме в якому році був придбаний та чому так 
швидко вийшов із ладу. 

По регулюванню рівнів води на водоймі в м. Деражня міським головою 
Ковпаком А.М. було надано пояснення, що мають бути проведені роботи по 
заміні шлюз в районні старого містка, оскільки вони знаходиться в аварійному 
стані, буде замінено повністю новий фундамент. 

По капітальному ремонту двигуна екскаватора заступником міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беднарським О.А. було 
роз’яснено, що даний двигун вийшов із ладу, екскаватор був придбаний на 
початку 2017 р., ним було зроблено значний об’єм роботи. Проводився аналіз, 
щодо проведення його капітального ремонту чи купівлі двигуна бувшого у 
вжитку, однак за результатами аналізу було встановлено, що дешевше його 
відремонтувати аніж купити. Капітальний ремонт двигуна екскаватора 
проводитиме київська фірма, вартість якого складатиме 180247 грн. На даний 
двигун дають гарантію. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально - економічного розвитку Яглінський В.С., який довів до 
відома депутатів та міської ради інформацію про те, що насосна станція КНС 
№3 знаходиться в дуже жахливому стані, кожні 5-10 днів трапляються 
поломки, оскільки труби вийшли із ладу і потребують негайній заміні та вніс 
наступні пропозиції: 

- в змінах до міського бюджету передбачити виділення коштів для 
закупівлі і заміни двох фекальних насосів для перекачування нечистот на 
КНС №3 у зв’язку із зменшенням діаметру труби по вул. Робітничій; 

- закупити нову запірну арматуру, а саме зворотні клапани і засувки для 
заміни КНС №3; 



- дані пропозиції винести на розгляд сорок першої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради та передбачити виділення коштів. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік 
та запропоновані пропозиції і винести на розгляд сорок першої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії економіста - Косевич Н.В., яка 
зачитала проект рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Деражня на 
2018 рік». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Деражня на 2018 рік і винести на розгляд сорок першої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії економіста - Косевич Н.В., яка 
зачитала проект рішення Деражнянської міської ради « Про внесення змін до 
рішення міської ради від 09 червня 2017 року № 3 «Про встановлення ставок 
податку на майно в м. Деражня Хмельницької області». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про встановлення ставок податку на майно в м. Деражня Хмельницької 
області та винести на розгляд сорок першої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По п’ятому питанню: 
СЛУХАЛИ:, спеціаліста І 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 сорок першої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І 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 сорок першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 
По сьомому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення Деражнянської 
міської ради «Про надання в оренду земельної ділянки». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання в оренду земельної ділянки і винести на розгляд сорок першої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому питанню: 
СЛУХАЛИ: спеціаліста І 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 і винести на 
розгляд сорок першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 



Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І 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 технічних документацій 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання дозволу на розроблення технічних документацій щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і 
винести на розгляд сорок першої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії міськвиконкому з питань 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення Деражнянської 
міської ради «Про проведення експертних грошових оцінок земельних 
ділянок, які виставляються для продажу на земельних торгах (у формі 
аукціону)». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, які 
виставляються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) і винести 
на розгляд сорок першої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Голова постійної комісії                                   Яглінський В. С. 

Секретар постійної комісії                               Зеленовська Л. М. 


