
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

                                                       Протокол № 6 
17. 05. 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, 
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна,      
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Сибіга Геннадій Федорович. 

Відсутні:  
                 Івахов Андрій Васильович, 
                 Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Юзва Максим Олексійович,                                                                                                                                    
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 
                 Сімашова Галина Миколаївна. 

Запрошені: Бужімова Р. Л.. 

Порядок денний: 

1. Про подання щодо призначення опікуна. 



2. Про реєстрацію Гнатюка М. В. помічником. 

3. Про реєстрацію Касьянова С. Г. помічником. 

4. Про реєстрацію Лося С. Г. помічником. 

5. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня. 

6. Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті міської ради. 

7. Про внесення змін до складу громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті міської ради. 

8. Про присвоєння поштової адреси. 

9. Про звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2018 року. 

10.Про вирішення земельного спору щодо меж земельних ділянок, які 
перебувають у власності і користуванні громадян. 

СЛУХАЛИ:  1. Про подання щодо призначення опікуна.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                     
ради Беднарський О. А.).  
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про подання щодо призначення опікуна» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№42  додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про реєстрацію Гнатюка М. В. помічником.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Гнатюка М. В. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№43 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про реєстрацію Касьянова С. Г. помічником. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Касьянова С. Г. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету (№ 44 додається).                                                                             
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про реєстрацію Лося С. Г. помічником.                

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Лося С. Г. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 45 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня.                

(Доповідач  - спеціаліст I – категорії міськвиконкому економіст Косевич Н. В.) 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про пропозицію включення в перелік громадян, які 
користуються правом на пільгове перевезення Почесних громадян міста 
Деражня. 

ВИСТУПИЛИ: Ткачук Н. Є. про пропозицію включення до списку пільговиків 
сімейних лікарів. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Порядку відшкодування 
витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 
міста Деражня»  з доповненням прийняти як рішення виконавчого комітету 

(№ 46 додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:  6. Про внесення змін до складу адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті міської ради.  
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                     
ради Беднарський О. А.).  



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до складу адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті міської ради» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№47  додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до складу громадської комісії з житлових 
питань при виконавчому комітеті міської ради.  

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до складу громадської комісії 
з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№48 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. 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 (№ 49 додається).                                                                             
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2018 року.                

(Доповідач  - головний бухгалтер Гончаренко І. Д.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за I 
квартал 2018 року» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 50 
додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про вирішення земельного спору щодо меж земельних ділянок, 
які перебувають у власності і користуванні громадян.                

(Доповідач  - спеціаліст I – категорії міськвиконкому з питань будівництва 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Важельська Л. В.). 



ВИСТУПИЛИ: Кухар І. Д. про процедуру розгляду земельних спорів у 
позасудовому порядку. 

ВИСТУПИЛИ: Сибіга Г. Ф.  про розгляд Деражнянським відділенням поліції 
заяви Бужімової Р. Л. про земельний спір щодо меж суміжних земельних 
ділянок та дотримання правил добросусідства з Мельник Т. П. та Бугою Н. В.. 

ВИСТУПИЛИ: Бужімова Р. Л. про земельний спір, який виник у неї з сусідами, 
які заволоділи частиною її земельної ділянки, не погодивши межі суміжних  
ділянок та про підроблений підпис на документах. 

ВИСТУПИЛИ: Сибіга Г. Ф. про пропозицію Бужімовій Р. Л. звернутися до суду 
з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи для встановлення 
відповідності підпису та зверненням до суду з вимогою вирішення земельного 
спору по суті.  

ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В., Онуфрійчук В. І. про підтримку пропозиції 
про  звернення Бужімової Р. Л. до суду з вимогою вирішення земельного спору 
по суті. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про вирішення земельного спору щодо меж 
земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян» 
прийняти як рішення виконавчого комітету (№ 51 додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Міський голова                                                                            А. М. Ковпак 


