
ПРОТОКОЛ № 7 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

23.03.2016 р.                                 14 - 00                                              м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 4 чол.: 

Заступник голови комісії – Приступа Анатолій Степанович 
Секретар комісії –  Карабанов Володимир Миколайович 
Члени комісії:     
Зубіцький Олександр Миколайович 
Тамоєв Джумбер Валерійович 
Відсутні: Шипович Едуард Олександрович 

Прийняли участь: голова Деражнянської міської ради – Ковпак А.М., 
секретар Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., заступник міського 
голови Деражнянської міської ради Беднарський О.А., член постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності 
Савіцький С.В. 

Запрошені: юрисконсульт ТОВ «Тайстра – К» 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зміни до міського бюджету на 2016 рік. 
Доповідач: головний бухгалтер Деражнянської міської ради Гончаренко І.Д. 

2. Про затвердження схеми санітарного очищення міста Деражня 
Хмельницької області. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

3. Про капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  
житлових будинків, що перебувають на балансі коммунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК №1». 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

4. Про реконструкцію котельні по вул. Грушевського, 9/1  в м. Деражня  
Хмельницької області в міський спортивно-оздоровчий центр. 



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

5. Про розгляд пропозиції ТОВ «Тайстра – К», щодо внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок. 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

6. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
міської ради. 
Доповідач: секретарь Деражнянської міської ради – Сидорук В.А 

7. Різне. 

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 зміни до міського бюджету на 2016 рік» та повідомила про зміни, які 
вносяться до рішення Деражнянської міської ради № 3 від 22.12.2015 р., а 
саме: збільшення дефіциту міського бюджету спеціального фонду за рахунок 
залучення коштів загального фонду міського бюджету на 76512,00 грн. та 
дефіцит спеціального фонду в сумі 1134,79 грн., джерелом покриття якого 
визначити вільний залишок спеціального фонду міського бюджету; 
збільшення профіциту  міського бюджету загального фонду на 76512,00грн. 
за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду  
бюджету;  направлення коштів бюджету розвитку спеціального фонду  на 
«Водопровідно-каналізаційне господарство» - співфінансування об’єкта 
«Капітальний ремонт артсвердловини в м. Деражня, мікрорайон Трояни 
Хмельницької області» в розмірі 10% від загальної кошторисної вартості 
об’єкта  без вартості проектно-вишукувальних робіт на суму 49438 грн. 
(одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал»), на 
«Благоустрій міста» - 27074грн. (одержувач бюджетних коштів КП 
«Деражнянська ЖЕК № 1»), на експертизу кошторисної частини робочого 
проекту «Реконструкція артезіанських свердловин станції II – III підйому з 
встановленням станції знезараження питної води м. Деражня  Хмельницької 



області» - 1134,79 грн. (одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський 
міськводоканал»). 

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Деражнянської міської ради 
Гончаренко І.Д., яка пояснила, що дані кошти спрямовані на придбання 
бензопили. 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови Деражнянської міської ради 
Беднарський О.А., який повідомив, що краще придбати бензопилу Stihl  
виробника Німеччина, вартість якої приблизно складатиме 16 975 грн., ніж 
виробника Китай. 

СЛУХАЛИ: директора КП «Деражнянська ЖЕК №1 (член постійної 
комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного 
розвитку)  Сидорчук О.О., який зазначив, що у зв’язку із початком весняного 
періоду необхідно проводити роботи по благоустрою міста, а саме, 
проведенню вирізки та розчистки чагарників, кущів, які на протязі декількох 
років ніхто не проводив, тому придбання даної бензопили є крайньою  
необхідністю для покращення зовнішнього вигляду території міста. Також 
повідомив, що у зв’язку із важким фінансовим становищем та відсутністю 
коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1 не може самостійно придбати бензопилу 
Stihl , тому звернувся до Деражнянської міської ради з проханням допомогти 
вирішити дане питання. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2016 рік з вище запропонованими 
пропозиціями та винести на розгляд сьомої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По другому питанню: 
  
СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 

міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження схеми санітарного очищення міста Деражня 
Хмельницької області» та надала роз’яснення по даній схемі, яка передбачає 
утилізацію відходів та графіки вивезу сміття, по процедурі затвердження цін 
на тарифи та повідомила, що на території м. Деражня проживає 10000 
мешканців із них 2000 заключили договора на вивіз сміття, інші 8000 
мешканців не заключили і здійснюють вивіз сміття невідомо куди, 
порушуючи при цьому санітарні норми міста та наголосила на необхідності 
придбання нової машини по вивозу сміття, оскільки стара знаходиться в 
жахливому стані і не придатна до використання. 



ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження схеми санітарного очищення міста Деражня Хмельницької 
області із запропонованими пропозиціями та винести на розгляд сьомої 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 капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  житлових 
будинків, що перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК №1» та повідомила, що на балансі комунального 
підприємства знаходиться сімдесят два багатоквартирних житлових будинків, 
які потребують ремонту, оскільки на протязі декількох років ремонтні роботи 
по них не проводилися. Із 72 багатоквартирних житлових будинків визначено 
4 будинки, які знаходяться в найгіршому стані, дані будинки обстежені, 
складені дефектні акти. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  житлових 
будинків, що перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК №1» та  винести на розгляд сьомої 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 реконструкцію котельні по вул. Грушевського, 9/1  в м. Деражня 
Хмельницької області в міський спортивно-оздоровчий центр»  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про реконструкцію котельні по вул. Грушевського, 9/1  в м. Деражня та  
винести на розгляд сьомої 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 розгляд пропозиції ТОВ «Тайстра – К», щодо внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок»  

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про розгляд пропозиції ТОВ «Тайстра – К», щодо внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок із запропонованими пропозиціями та  винести на 
розгляд сьомої сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: секретаря Деражнянської міської ради – Сидорук В.А., яка 
зачитала проект рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до 
персонального складу виконавчого комітету міської ради», та пояснила , що у 
зв’язку із призначенням нового начальника поліції необхідно слова 
«Островський Андрій Юрійович – член виконкому» замінити на слова 
«Черевик Ігор Олексійович - член виконкому». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської 
ради та  винести на розгляд сьомої сесії сьомого скликання Деражнянської 
міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

         Заступник голови комісії                                          Приступа А. С. 

Секретар постійної комісії                                        Карабанов В.М. 




