
ПРОТОКОЛ №  
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку  
 

           19.12.2019 р.                             об 10:00 год.                            м. Деражня 
 
Всього членів комісії  3 чол. 
 
Присутні на засіданні 3 чол.: 
Голова комісії  - Яглінський Валерій Станіславович 
Секретар комісії –  Коротун Надія Василівна 
Члени комісії -  Сидорчук Олександр Олександрович 
Відсутні: - Заворотний Андрій Юрійович 
                   Зеленовська Лілія Миколаївна 
  
 
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 

шістдесят четвертої сесії міської ради сьомого скликання 
20.12.2019 року 

 
1. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року. 
2. Про міський бюджет на 2020 рік. 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 9 жовтня 2013 року 

№14 «Програма «Питна вода Деражні на 2014- 2020 роки»». 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 р. № 2 

«Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 
рік». 

5. Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку міста Деражня на 2020 рік.  

6. Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік.  
7. Про затвердження Програми капітального ремонту багатоквартирних 

житлових будинків міста Деражня на 2020 рік. 
8. Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування державного значення у м. Деражня Хмельницької області на 
2020-2021 роки. 

9. Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 
військовослужбовців в зоні проведення АТО та ООС мешканців м. Деражня 
на 2020-2021 роки. 



10. Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 
рік. 

11. Про затвердження Програми проведення міських культурно-масових 
заходів на 2020 рік. 

12. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту 
на 2020 рік. 

13. Про затвердження «Програма розвитку волейболу в місті Деражня на 
2020-2024 роки. 

14. Про затвердження Програми розвитку футболу в м. Деражня 
Хмельницької області на 2020 - 2024 роки. 

15. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

17. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
18. Про визнання таким, що втратив чинність п. 2.6 рішення міської ради 

від 22.10.2019 р. № «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

19. Про затвердження плану роботи міської ради на 2020 рік. 
20. Про преміювання міського голови. 
21. Про дострокове припинення повноважень депутата Деражнянської 

міської ради VII скликання. 
22. Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ на 
території Деражнянської міської ради у 2020 році. 

23. 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 шістдесят 
четвертої  сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради та 
запропонував прийняти його в цілому та взяти за основу. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний шістдесят четвертої  сесії 

сьомого скликання Деражнянської міської ради в цілому. 
 
Голосували «за» - одноголосно. 
 
Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 



 
 
По першому питанню: 
 
1. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 

року.головного 
СЛУХАЛИ: бухгалтера Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про звіт про виконання 
міського бюджету за 9 місяців 2019 року”. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. Валерій 
Станіславович відмітив, що в звітному періоді зроблено багато для 
благоустрою міста, ремонту окремих ділянок автомобільних доріг,  
покращення матеріальної бази комунальних підприємств та інше. 
      
 Міський  голова Ковпак А.М. надав роз'янення по проведених роботах  по 
реконструкції вуличних мереж водопостачання мікрорайону цукровий завод 
від станції ІІІ-го підйому води м. Деражня Хмельницької області, та 
реконструкції водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 артсвердловинами в районі 
с. Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ – го підйому води м. Деражня Хмельницької 
області. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 
року і винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради. 

 
По другому питанню:  
 

          Про міський бюджет на 2020 рік 
СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 

Гончаренко І.Д., яка зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради 
«Про міський бюджет на 2020 рік», який характеризується такими основними 
показниками:   

- доходи і видатки міського бюджету   в сумі  20 193 935 грн., в тому 
числі   доходи загального фонду міського бюджету – 19 326 535 грн., доходи 
спеціального фонду міського бюджету 867 400 грн, В цілому бюджет міста   
на 2020 рік  перевищує  минулорічні показники майже на 5 млн гривень. 

Ірина Дмитрівна ознайомила з розподілом коштів по видах надходжень 
та напрямками використання згідно з програмною класифікацією. 
 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. Він відмітив 
позитивну динаміку щодо збільшення показників бюджету, запитав про 



джерела наповнення бюджету  та шляхи збільшення  коштів на капітальні 
видатки. 

Також були надані роз'яснення плану по будівництву артезіанської 
свердловини по вул. Лісовій та виділення коштів на облаштування криниць 
громадського користування в м. Деражня , зокрема криниці по вул. Б. 
Олійника. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
«Про міський бюджет на 2020 рік»  і винести на розгляд шістдесят четвертої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 
По третьому питанню:  
 

        СЛУХАЛИ: спеціадіста  I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради Про внесення змін до 
рішення міської ради від 9 жовтня 2013 року №14 «Програма «Питна вода 
Деражні на 2014- 2020 роки»». 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про Про внесення змін до рішення міської ради від 9 жовтня 2013 року №14 
«Програма «Питна вода Деражні на 2014- 2020 роки»». та  винести на розгляд 
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
          

По четвертому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 21 грудня 2018 р. № 2 «Про програму соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік». 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 р. № 2 «Про 
програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік» 
та  винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По п'ятому питанню: 
  



      СЛУХАЛИ:  спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В. Про 
затвердження Програми соціально – економічного та культурного розвитку 
міста Деражня на 2020 рік.  Косевич Н.В. зачитала проект рішення  
Деражнянської міської ради «Про затвердження Програми соціально -  
економічного та культурного розвитку Деражні на 2020 рік» та ознайомила з 
заходами щодо реалізації програми соціально – економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2020 р. Цією програмою визначень цілі та пріритети 
розвитку на 2020 рік по таких напрямках , а саме: 
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, 
розвиток земельних відносин, фізичне виховання і спорт, охорона 
навколишнього природного середовища. 
  В Програмі передбачено виконання заходів, які не були виконані у 2019 році  
та ряд нових заходів. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С., запропонував 
підтримати з Програмиу соціально -  економічного та культурного розвитку 
Деражні на 2020 рік. 

 
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 

Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку міста Деражня на 2020 рік та  винести на розгляд шістдесят четвертої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

 
 

По шостому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради Про затвердження 
Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
Про затвердження Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік та  
винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По сьомому питанню: 



  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради  Про затвердження 
Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста 
Деражня на 2020 рік. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
Про затвердження Програми капітального ремонту багатоквартирних 
житлових будинків міста Деражня на 2020 рік  та  винести на розгляд 
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По восьмому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради   Про затвердження 
Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного 
значення у м. Деражня Хмельницької області на 2020-2021 роки. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного значення у м. Деражня Хмельницької області на 
2020-2021 роки та  винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По дев'ятому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради   Про затвердження 
Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні 
проведення АТО та ООС мешканців м. Деражня на 2020-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 
військовослужбовців в зоні проведення АТО та ООС мешканців м. Деражня 
на 2020-2021 роки  та  винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 
    
   Голосували «за» - одноголосно. 

 
По десятому питанню: 
  



СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 
зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради  Про затвердження 
Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 
транспортом на території міста Деражня на 2020 рік. 

 
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  

Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 рік та  винести 
на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По одинадцятому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради  Про затвердження 
Програми проведення міських культурно-масових заходів на 2020 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А.М. - міський голова , вніс пропозицію 
збільшити суму коштів для святкування Дня міста до 100000,00 гривень. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
Про затвердження Програми проведення міських культурно-масових заходів 
на 2020 рік врахувати внесену пропозицію та винести   на розгляд шістдесят 
четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По 12,13,14  питаннях: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії економіста -  Косевич  Н.В., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради  
Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

2020 рік. 
 Про затвердження «Програма розвитку волейболу в місті Деражня на 

2020-2024 роки. 
 Про затвердження Програми розвитку футболу в м. Деражня 

Хмельницької області на 2020 - 2024 роки. 
 
ВИРІШИЛИ: підтримати проекти рішень Деражнянської міської ради  

Про затвердження Програм розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік 
розвитку волейболу в місті Деражня на 2020-2024 роки. розвитку футболу в м. 



Деражня Хмельницької області на 2020 - 2024 роки  та  винести на розгляд 
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

 
По п'ятнадцятому питанню:  
 
СЛУХАЛИ: спеціаліста I 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 шістдесят четвертої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради.  

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По шістнадцятому питанню: 
 

СЛУХАЛИ: спеціаліста I 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 і винести на 
розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 

По сімнадцятому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 

будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 



середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради    Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

 
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  

Про безоплатну приватизацію земельних ділянок і винести на розгляд 
шісдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

По вісімнадцятому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 

будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про визнання таким, що втратив чинність п. 2.6 рішення міської 
ради від 22.10.2019 р. № «Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
Про визнання таким, що втратив чинність п. 2.6 рішення міської ради від 
22.10.2019 р. № «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 
громадянами» і  винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 

По дев'ятнадцятому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради  Сидорук В.А., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про план роботи 
міської ради на 2020 рік». 
       ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. запропонував 
включити до плану роботи на ІІ квартал 2020 року питання звіту заступника 
міського голови Івахова А.В. про його  роботу. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про план роботи міської ради на 2020рік, врахувати доповнення  і винести на 
розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 



 
По двадцятому  питанню: 
 
СЛУХАЛИ:  секретаря Деражнянської міської ради  Сидорук В.А., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради «Про преміювання 
міського голови», встановити  премію в розмірі 80% до посадового окладу при 
можливих 100%. 

ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку Яглінський В.С. запропонував 
встановити премію в розмірі 100%, якщо така премія не перевищить виділену  
суму коштів на  оплату праці працівників апарату міської ради. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про преміювання міського голови, врахувати запропоновану  зміну і винести 
на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської 
ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 

 
 

По двадцять першому  питанню: 
 
СЛУХАЛИ:  секретаря Деражнянської міської ради  Сидорук В.А., яка 

зачитала проект рішення  Деражнянської міської ради Про дострокове 
припинення повноважень депутата Деражнянської міської ради VII скликання. 

 
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 

Про дострокове припинення повноважень депутата Деражнянської міської 
ради VII скликання  і винести на розгляд шістдесят четвертої сесії сьомого 
скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 

 
 
По двадцять другому питанню: 
 
Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ на 
території Деражнянської міської ради у 2020 році. 

 
СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради  Сидорук В.А., 

запропонувала заслухати звіт  на сесії міської ради. 
 



ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома та винести на розгляд 
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

 
Голосували «за» - одноголосно. 
 

 
Голова постійної комісії                                 Яглінський В.С.    
        

         Секретар постійної комісії                                         Коротун Н.В. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


