
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 

Протокол № 14 
 

21. 12. 2017 року                                                                                   м. Деражня 
 
засідання виконавчого комітету 
                                                
Голова  Івахов А. В. –  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 
 
Всього: 18 членів виконкому. 
 
Присутні:		
																								Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Івахов Андрій Васильович,                                                                                                                                     
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Юзва Максим Олексійович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Мацьков Микола Феліксович. 
 
Відсутні:  
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна, 
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Черевик Ігор Олексійович. 
   
Запрошенні: директор КП «Деражнянська ЖЕК №1» Харатін М. Я.. 
 
Порядок денний: 
 
1. Про схвалення міського бюджету на 2018 рік. 
2. Про   коригування  тарифів на послуги з  вивезення побутових відходів.                 



3. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2018 рік. 
4. Про стан забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня. 

СЛУХАЛИ: 	1. Про схвалення міського бюджету на 2018 рік. 
(Доповідач  - головний бухгалтер Гончаренко І. Д..) 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про схвалення міського бюджету на 2018рік» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету	(№ 83 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про   коригування  тарифів на послуги з  вивезення побутових 
відходів.                 

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

ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про необхідність коригування тарифів на 
послуги з  вивезення побутових відходів КП «Деражнянська ЖЕК №1» та 
економічне обґрунтування коригування тарифів. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про   коригування  тарифів на послуги з  
вивезення побутових відходів» прийняти  як рішення виконавчого комітету 
(№ 84 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2018 
рік. 

(Доповідач  -	секретар міської ради Сидорук В. А..) 
 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи виконавчого 
комітету на 2018 рік.» прийняти  як рішення виконавчого комітету	(№ 85 
додається). 
 
Голосували  „за” – одноголосно. 
 
Рішення прийнято. 
 
ВИСТУПИЛИ: Беднарський О. А. про пропозицію, для створення умов в 
зимову пору року для роботи комунальників в центрі міста по вулиці Миру, 
встановлення знаків «Стоянка заборонена». 
ВИСТУПИЛИ: Фещук М. І. про детальне вивчення, спільно з працівниками 
поліції, даного питання для прийняття рішення з передбаченням місця для 
паркування  автомобілів. 
СЛУХАЛИ: 4. Про стан забезпечення пожежної безпеки на території  



м. Деражня.                 

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

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк О. А. про стан справ з забезпеченням  пожежної 
безпеки на території міста. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про стан забезпечення пожежної безпеки на 
території м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 86 
додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 
Міський голова                                                                            А. М. Ковпак	

	


