
ПРОТОКОЛ 52 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку 

20 грудня 2018р. . м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 3 чол.: 
Голова комісії - Яглінський Валерій Станіславович 
Заступник голови комісії - Заворотний Андрій 
Юрійович. 
Члени комісії - Коротун Надія Василівна, 
Відсутні; - секретар комісії — Зеленовська Лілія Миколаївна 

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 міський бюджет на 2019 рік. 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради 

Гончаренко І.Д. 
2) Про затвердження Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку міста Деражня на 2019 рік. 
Доповідач: Доповідач: спеціаліст І категорії економіст Косевич Н.В. . 
3) Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік. 
Доповідач: спеціаліст І категорії економіст Косевич Н.В. 
4) Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень на території міста Деражня на 2019 - 2020 роки. 
Доповідач: спеціаліст І категорії економіст Косевич Н.В. 
5) Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 5 спорту 

міста Деражня на 2019 рік. 
Доповідач: спеціаліст І категорії економіст Косевич Н.В. 
6) 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. 

7) 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. 

8) Про продаж земельної ділянки. 
Доповідач: спеціаліст І категорії міськвиконкому з питань будівництва, 

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

9) Про внесення змін до персонального складу виконавчого 
комітету міської ради, 

Доповідач: секретар міської ради -Сидорук В.А. 

10) Про затвердження плану роботи міської ради на 2019 рік. 
Доповідач: секретар міської ради -Сидорук В.А. 

11) Про преміювання міського голови. 
Доповідач: секретар міської ради -Сидорук В.А. 
12) 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 п'ятдесят другої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та запропонував 
прийняти його в цілому та взяти за основу. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний п'ятдесят другої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради в цілому. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 
По першому питанню? 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення Деражнянської міської ради 
«Про міський бюджет на 2019 рік», який характеризується такими основними 
показниками: 

- доходи міського бюджету в сумі 15 682 200 грн., в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету - 15 568 300 грн., доходи спеціального 
фонду міського бюджету 113 900грн. 

- видатки міського бюджету в сумі 15 682 200грн., в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету - 15 568 300 гри., видатки 
спеціального фонду міського бюджету - 113 900 грн. 
Затверджено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 

міського бюджету на 2019 рік за типовою програмною класифікацією 
видатків. Визначено оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського 



бюджету в сумі 1000,00 грн. Затверджено перелік захищених статей видатків 
загального фонду міського бюджету на 2019 рік за економічною структурою 
видатків відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України: 

- оплата праці (КЕКВ 2110); 
- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120); 
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); 

- трансферти населенню (КЕКВ 2730). 
Гончаренко І.Д. ознайомила з переліком об’єктів, фінансування яких буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 році 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально - економічного розвитку Яглінський В.С., який 
підтримав контрольні цифри бюджету та винести на розгляд сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
“Про міський бюджет на 2019 рік” та винести на розгляд п'ятдесят другої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії економіста Косевич Н.В яка 
ознайомила з проектом Програми соціально - економічного та культурного 
розвитку міста Деражня на 2019 рік. 
Дана програма визначає цілі та пріоритети розвитку міста на 2019 рік. 
Основними напрямками Програми є: енергозбереження та 
енергоефективність, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і 
міжрегіональної співпраці, транспортний комплекс, житлово-комунальне 
господарство та комунальна інфраструктура, управління об’єктами 
комунальної власності, розвиток підприємницького середовища, податково- 
бюджетна політика, розвиток земельних відносин, фізичне виховання та спорт, 
охорона навколишнього природного середовища. 
Для виконання заходів щодо реалізації програми соціально- економічного та 
культурного розвитку міста Деражня на 2019 рік передбачено фінансування з 
рахунок місцевого бюджету та державного бюджету на принципах 
співфінансування по капітальному ремонту доріг, реконструкції парку 
культури та відпочинку, реконструкції станції біологічної очистки 
господарсько- побутових стоків, утепленню фасадів житлових будинків, 
будівництві артезіанської свердловини та мережі водогону. 
Косевич Н. В. Повідомила , що запрпонований перелік заходів по сумах 
виділених коштів може змінюватись на протязі року в залежності від 
надходження коштів. 



ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально - економічного розвитку Яглінський В.С., який схвалив 
проект програми, тому що вона направлена на покращення якості життя 
населення та розв'язання соціально-економічних проблем. Разом з тим, він 
попросив уточнення переліку капітального ремонту доріг, включивши вул. 
Слов'янська, Польова, так як ремонт доріг на цих вулицях планувався в 
попередні роки, а не було виконано. Також висловив пропозицію щодо 
продовження співпраці з облавтодором по ремонту доріг обласного значення, 
на території міста, на в'їзді в місто на умовах співфінансування. 

Ковпак А.М.- міський голова. Він дав роз'яснення про стан виконання 
проекту реконструкції парку культури та відпочинку. Звернув увагу на 
заплановане утеплення фасадів житлових будинків по вул. Проскурівській за 
рахунок державного бюджету. Це надасть місту більшу привабливість та може 
стати візитівкою міста в комплексі з реконструйованим парком. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про Програму соціально - економічного та культурного розвитку міста 
Деражня на 2019 рік» та винести на розгляд п'ятдесят другої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По питаннях 
3) . Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 2019 

рік. 
4) . Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень на території міста Деражня на 2019 — 2020 роки. 
5) . Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

міста Деражня на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії економіста Косевич Н.В яка ознайомила з 
проектами програм на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проекти рішень Деражнянської міської ради: 
Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік, 
Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території міста 
Деражня на 2019 - 2020 роки, Програми розвитку фізичної культури і спорту 
міста Деражня на 2019 рік. і винести на розгляд п’ятдесят другої 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 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 п'ятдесят другої 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 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 п'ятдесят другої 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 ознайомила з заявами Руденького О.В. та 
Саблука В.М. на купівлю земельної ділянки 0,0869 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про продаж земельної  ділянки і винести на розгляд п'ятдесят другої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По дев’ятому питанню? 

СЛУХАЛИ: секретаря міської ради - Сидорук В.А., яка повідомила, що 
у зв'язку зі зміною керівництва Деражнянського відділу поліції, вибув член 
виконкому Сибіга Г.Ф. і запропонувала ввести в склад виконкому Гаврилюка 



Д.Ф.- нового начальника Деражнянського відділу поліції. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської ради 
і винести на розгляд п'ятдесят другої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

По десятому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря міської ради - Сидорук В.А ., яка ознайомила з 
запропонованим планом роботи міської ради на 2019 рік. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету 
та соціально - економічного розвитку Яглінський В.С., який підтримав 
запропонований план роботи на 2019 рік і запропонував передбачити в плані 
роботи міської ради проведення Дня депутата. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення про затвердження плану 
роботи міської ради на 2019 рік і винести на розгляд п'ятдесят другої сесії 
сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

По одинадцятому питанню: 



По одинадцятому питанню:

СЛУХАЛИ: секретаря міської ради - Сидорук В.А, яка ознайомила з проектом 
рішення, де передбачено щомісячне преміювання міського голови в розмірі 
100% до нарахованої заробітної плати, виплата допомоги на оздоровлення та 
матеріальна допомога на вирішення соціально- побутових питань в розмірі 
середньомісячної заробітної плати. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення про преміювання міського 
голови, надання допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на 
вирішення соціально- побутових питань і винести на розгляд п'ятдесят другої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 



По одинадцятому питанню:
 

Голова постійної комісії Яглінський В.С.


