
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 5 
19. 04. 2018 року                                                                                   м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 
                                                
Голова  Ковпак А. М.– міський голова. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні:  
                        Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Юзва Максим Олексійович,                                                                                                                                    
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна,      
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Сибіга Геннадій Федорович. 

Відсутні:  
                 Івахов Андрій Васильович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 
                 Сімашова Галина Миколаївна. 

Порядок денний: 

1. Про проведення місячника благоустрою в м. Деражня. 
2. Про встановлення дорожнього знака по вул. Мічуріна в м. Деражня. 
3. Про присвоєння поштової адреси. 



4. Про реєстрацію Павлової Н. А. помічником. 
5. Про видалення дерев.                                                                        

СЛУХАЛИ:  1. Про проведення місячника благоустрою в м. Деражня.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                     
ради Беднарський О. А.).  
ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про звернення до керівників установ, організацій 
та підприємств, мешканців міста щодо підтримки проведення місячника 
благоустрою та загальноміської толоки з благоустрою міста; про оприлюднення 
рішення «Про проведення місячника благоустрою в м. Деражня» в засобах 
масовою інформації. 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення місячника благоустрою в  
м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№37  додається). 
Голосували  „за” – одголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення дорожнього знака по вул. Мічуріна в                          
м. Деражня. 

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

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про ситуацію, яка склалася по вул. Мічуріна та вул. 
Круча в зв'язку з початком будівництва нової сонячної електростанції та про 
зобов’язання, які брало на себе керівництво ТОВ «Сонячна Деражня».  

ВИСТУПИЛИ: Беднарський О. А. про лист заступника директора ТОВ 
«Сонячна Деражня» Яковлєва Ю. В. щодо ситуації зі зверненням громадян по 
встановленню знаку. 

ВИСТУПИЛИ: Сибіга Г. Ф. про підтримку проекту рішення та пропозицію в 
разі систематичного порушення вимоги дорожнього знаку розглянути 
можливість встановлення шлагбаума. 

ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В., Ткачук Н. Є. про вивчення  шляхів виходу з 
ситуації, що склалася, оскільки рішенням сесії надали дозвіл на будівництво 
об’єкта та  альтернативу продовження будівництва.  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення дорожнього знаку по           
вул. Мічуріна в м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№38 
додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 3. Про присвоєння поштової адреси. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№ 39 додається).                                                                             
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про реєстрацію Павлової Н. А. помічником.                

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Павлової Н. А. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 40 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про видалення дерев.               

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про видалення дерев» прийняти як рішення 
виконавчого комітету (№ 41 додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Міський голова                                                                            А. М. Ковпак 


