
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

Протокол № 6 

19.05.2017 року                                                                                    м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 

                                                                        
Голова  Беднарський О. А. –  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні:  
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 

Відсутні:  
                 Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Івахов Андрій Васильович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна, 
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Черевик Ігор Олексійович, 
                 Юзва Максим Олексійович,  
                 Онуфрійчук Володимир Іванович. 

Запрошенні: Харатін М. Я. – директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»,  
Косевич О. Б. – директор КП «Деражнянський міськводоканал», 
Гольник О. П. – депутат міської ради. 
                  
          
Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал  2017 року. 



2. Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих 
видів ритуальних послуг, які надаються КП «Деражнянська ЖЕК №1». 

3. Про інформацію щодо виконання заходів з благоустрою міста. 

4. Про прийняття на квартирний облік для поліпшення житлових умов за 
місцем проживання гр. Столярчука А.Є.. 

5. Про присвоєння поштової адреси по вул. Лермонтова, 3. 

6. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 24. 

7. Про присвоєння поштової адреси по вул. Соломчука, 1Г. 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал  2017 
року. 

(Доповідач  - головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко  І. Д.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення  «Про звіт про виконання міського бюджету за І -
й квартал  2017 року» прийняти як рішення виконавчого комітету.  (рішення 
№32 додається)                                                                                                                     

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік 
окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Деражнянська ЖЕК №1». 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на необхідний 
мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 33 
додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 3. Про інформацію щодо виконання заходів з благоустрою міста. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.) 
ВИСТУПИЛИ: Косевич О. Б про роботу, проведену КП «Деражнянський 
міськводоканал» під час двомісячника благоустрою (інформація додається).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про проведену роботу КП «Деражнянська ЖЕК № 
1» під час двомісячника благоустрою (інформація додається).  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про інформацію щодо виконання заходів з 
благоустрою міста» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 34 
додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про прийняття на квартирний облік для поліпшення житлових 
умов за місцем проживання гр.. Столярчука А.Є..  

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про прийняття на квартирний облік для 
поліпшення житлових умов за місцем проживання гр.. Столярчука А.Є.»                                                                                                                                                                                            
прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 35 додається) 

Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння поштової адреси по вул. Лермонтова, 3. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси по вул. 
Лермонтова, 3» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 36 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 6. Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 24. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси по вул. Миру, 
24» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 37 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння поштової адреси по вул. Соломчука, 1Г. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                     
ради Беднарський О. А.) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси по вул. 
Соломчука, 1Г» прийняти  як рішення виконавчого комітету. (№ 38 додається) 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 

   Міський голова                                                                            А. М. Ковпак


