
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

Протокол № 5 

04.05.2017 року                                                                                    м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 

                                                                        
Голова  Ковпак А. М. –  міський голова. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні:  
                 Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Івахов Андрій Васильович, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Юзва Максим Олексійович,  
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна, 
                 Черевик Ігор Олексійович, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Антощишин Микола Петрович. 
                  
Відсутні:  
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 
                 Кравченко Тетяна Йосипівна. 
   
Порядок денний: 

1. Про реєстрацію Порядко М. Д. помічником. 

2. Про реєстрацію Ковальчук Л. С. помічником. 

3. Про реєстрацію Шимчук С. Є. помічником. 

4. Про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчому 
комітеті Деражнянської міської ради за 2016 рік. 



5. Про визначення місця для розміщення громадської вбиральні на території 
м. Деражні.   

6. Про видалення дерев. 

7. Про  затвердження робочого проекту «Реконструкція станції штучної 
біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м. Деражня 
Хмельницької області». 

8. Про  затвердження робочого проекту «Реконструкція парку культури та 
відпочинку – влаштування спортивного сектору по вул. Миру в  

м. Деражня Хмельницької області». 

СЛУХАЛИ: 1. Про реєстрацію Порядко М. Д. помічником. 

 (Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про реєстрацію Порядко М. Д. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету.  (рішення № 24 додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про реєстрацію Ковальчук Л. С. помічником. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Ковальчук Л. С. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 25 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про реєстрацію Шимчук С. Є. помічником. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Шимчук С. Є. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 26 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у 
виконавчому комітеті Деражнянської міської ради за 2016 рік. 

(Доповідач  -  секретар міської ради Сидорук В. А.) 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про підсумки роботи щодо розгляду звернень 
громадян у виконавчому комітеті Деражнянської міської ради за 2016 рік» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 27 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про визначення місця для розміщення громадської вбиральні на 
території м. Деражні. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський  О. А.) 
ВИСТУПИЛИ: Онуфрійчук В. І. про свою незгоду з проектом рішення щодо 
розміщення громадської вбиральні по вул. Л. Українки в м. Деражня, оскільки 
вбиральня має стояти по вул. Грушевського, там де розміщувалася попередня та 
пропозицію розмістити громадську вбиральню на території  Деражнянської 
районної лікарні 
ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про недоцільність розміщення громадської 
вбиральні на території ЦРЛ, оскільки проектом «Реконструкція парку культури 
та відпочинку – влаштування спортивного сектору по вул. Миру в м. Деражня 
Хмельницької області» передбачено розміщення вбиральні на території 
спортивного сектора. 
ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В., Ткачук Н.Є. про свою підтримку проекту 
рішення і про проведення роботи щодо під’єднання до центральної мережі РБК 
та «Офіс центру». 
ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про те, що розміщення вбиральні в Деражні це 
реальна проблема, яку треба вирішити негайно і свою пропозицію тимчасового 
розміщення громадської вбиральні по вул. Л. Українки. 
ВИСТУПИЛИ: Сімашова Г. М. про недоцільність розміщення громадської 
вбиральні біля дитячого навчального закладу. 
ВИСТУПИЛИ: Івахов А. В. про необхідність розміщення вбиральні саме в 
центрі міста. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про визначення місця для розміщення 
громадської вбиральні на території м. Деражні» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету. (№28 додається) 

Голосували  „за” – 10, „проти” – 1, „утримались” – 3. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про видалення дерев. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про видалення дерев» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету. (№ 29 додається) 



Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про  затвердження робочого проекту «Реконструкція станції 
штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м. Деражня 
Хмельницької області». 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  затвердження робочого проекту 
«Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових 
стоків в м. Деражня Хмельницької області» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету. (№ 30 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 8. Про  затвердження робочого проекту «Реконструкція парку 
культури та відпочинку – влаштування спортивного сектору по вул. Миру в    м. 
Деражня Хмельницької області». 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.) 
  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  затвердження робочого проекту 
«Реконструкція парку культури та відпочинку – влаштування спортивного 
сектору по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету.  (№ 31 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 

   Міський голова                                                                            А. М. Ковпак


