
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку 

20.04.2016 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 

Присутні на засіданні 3 чол.: 
Заступник голови комісії - Заворотний Андрій Юрійович 
Секретар комісії –  Зеленовська Лілія Миколаївна 
Члени комісії:    
Коротун Надія Василівна 

Відсутні: Яглінський Валерій Станіславович (голова комісії), Сидорчук 
Олександр Олександрович (член комісії). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження плану зонування території (зонінг) міста Деражня 
Хмельницької області. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

2. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал». 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

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

4. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  по вул. 
Миру, 95/1 в м. Деражні. 
Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

5. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Миру, 56 в м. Деражні. 



 Доповідач: спеціаліст I категорії міськвиконкому з питань будівництва,   
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Важельська Л. В. 

6. Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади м. Деражні будинку по вул. Шкільній, 1 в м. Деражні. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

7. Про внесення змін до рішення Деражнянської міської ради від 
22.12.2015 р. № 5 «Про Програму соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2016 р.» 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

8. Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 р., затверджених 
рішенням міської ради № 7 від 22.12.2015 р. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

9. Про передачу в тимчасове користування телевізорів. 
Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Деражнянської міської ради 
Шибко М. В. 

Далі депутати перейшли до обговорення порядку денного: 

1. По першому питанню:  

          СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про затвердження плану зонування території (зонінг) міста 
Деражня Хмельницької області»  

ВИСТУПИВ: заступник голови комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку - Заворотний А.Ю., який 
запропонував спеціалісту І-ої категорії – економісту Деражнянської міської 
ради Шибко М. В. надати роз’яснення по плану зонування території (зонінг) 
міста Деражня Хмельницької області, а саме хто є розробником даного плану, 
строк його дії та на протязі якого терміну можна вносити зміни. 



ВИСТУПИВ: член комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку Зеленовська Л.М., яка задала запитання 
спеціалісту І-ої категорії – економісту Деражнянської міської ради Шибко М. 
В. чи вносилися в план зонування території міста Деражня зміни стосовно с. 
Нижнє  урочища «Бугаї» та взагалі чи вносилися нові зміні в даний план. 

По даних питаннях вище зазначеними особами були надані 
роз’яснення, що розробником плану зонування є Інститут землеустрою м. 
Києва, строк його дії 20 р., зміни до плану зонування стосовно с. Нижнє 
урочища «Бугаї» не вносилися та наголосила на необхідності його 
затвердженні з метою недопущення виникнення соціальної напруги серед 
населення, оскільки за його відсутності згідно ч.3 ст. 24 ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяльності» передача (надання)  земельних  
ділянок  із  земель  державної  або комунальної  власності  у  власність  чи   
користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб 
забороняється. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про затвердження плану зонування території (зонінг) міста Деражня 
Хмельницької області та винести на розгляд дев’ятої 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 збільшення розміру статутного капіталу КП 
«Деражнянський міськводоканал». 

ВИСТУПИВ: заступник голови комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку - Заворотний А.Ю., який  
підтримав даний проект рішення та зазначив на необхідності придбанні 
одноосного самоскида з-х тонного ТАПЗ – 755 та задав запитання доповідачу 
стосовно хто виступає продавцем, в якому стані він знаходиться, чи є на 
нього належні документи чи підійде він транспортному засобу (трактору). 

По даним питанням спеціалістом  І-ої категорії – економістом 
Деражнянської міської ради Шибко М. В. були надані роз’яснення. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про збільшення розміру статутного капіталу КП «Деражнянський 
міськводоканал» та винести на розгляд дев’ятої сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 



Голосували «за» - одноголосно. 

По третьому 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. 

ВИСТУПИВ: заступник голови комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку - Заворотний А.Ю., який  
запропонував доповідачу надати роз’яснення стосовно направлення вільного 
залишку загального фонду міського бюджету в сумі 98210, 45 грн. на «органи 
місцевого самоврядування» (зарплата). 

ВИСТУПИВ: член комісії з питань планування фінансів, бюджету та 
соціально – економічного розвитку Зеленовська Л.М., яка задала запитання 
доповідачу чи виділені кошти в сумі 30735 грн. на «благоустрій міста» 
спрямовані на проведення освітлення по вул. Бориса Олійника м. Деражня. 

По даних питаннях вище зазначеними особами були надані 
роз’яснення, що Постановою КМУ від 11.02.2016 р. були збільшені посадові 
оклади працівників та проведенні перерахунки, тому кошти в сумі 98210,45 
грн. направленні на заробітню плату. Також виділені кошти на «благоустрій 
міста» призначені на придбання енергозберігаючих ламп по вул. Бориса 
Олійника м. Деражня. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про зміни до міського бюджету на 2016 рік та винести на розгляд дев’ятої 
сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По четвертому питанню:  

СЛУХАЛИ: спеціаліста I категорії міськвиконкому з питань 
будівництва,   земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  
по вул. Миру, 95/1 в м. Деражні». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  по вул. Миру, 



95/1 в м. Деражні та винести на розгляд дев’ятої 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 навколишнього природного 
середовища  Важельську Л. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки   
по вул. Миру, 56 в м. Деражні. 

ВИСТУПИВ: заступник голови комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку - Заворотний А.Ю., який 
зазначив, що Панченко В.М. є недобросовісним орендарем даної земельної 
ділянки, оскільки включений до списку боржників по несплаті орендної 
плати за землю та вніс наступну пропозицію: 
          - відмовити Панченку В.М. у проведенні експертної грошової 
оцінки земельної ділянки  по вул. Миру, 56 в м. Деражні . 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  по вул. Миру, 
56 в м. Деражні із запропонованою пропозицією та  винести на розгляд 
дев’ятої  сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про надання згоди на передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Деражні будинку по вул. Шкільній, 1 в м. 
Деражні». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради 
про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади м. Деражні будинку по вул. Шкільній, 1 в м. Деражні та  винести на 
розгляд дев’ятої  сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 
По сьомому питанню: 



СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до рішення Деражнянської міської ради від 
22.12.2015 р. № 5 «Про Програму соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2016 р.», та повідомила, що в дану програму 
включено шість доріг, які потребують  капітального ремонту, однак коштів на 
їх ремонт в цьому році не вистачає, тому в першу чергу проводитиметься 
ремонт однієї дороги по вул. Шевченка (протяжністю 1 км.), яка знаходиться 
в найжахливішому стані та проводитимуться роботи по установленню 
тротуару по вул. Миру. 

ВИСТУПИВ: заступник голови комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально – економічного розвитку - Заворотний А.Ю., який 
підтримав даний проект рішення та зазначив, що все ж таки краще в цьому 
році виділити кошти на капітальний ремонт однієї дороги із шести по вул. 
Шевченка м. Деражня ніж відремонтувати (шляхом засипанням ям щебенем ) 
всі шість, які скоро все ж таки зруйнуються. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
про внесення змін до рішення Деражнянської міської ради від 22.12.2015 р. 
№ 5 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Деражні на 2016 р та  винести на розгляд дев’ятої  сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 

По восьмому питанню: 

СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проект рішення  Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» на 2016 р., затверджених рішенням міської ради 
№ 7 від 22.12.2015 р.». 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
про внесення змін до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська 
ЖЕК № 1» на 2016 р., затверджених рішенням міської ради № 7 від 
22.12.2015 р. та  винести на розгляд дев’ятої  сесії сьомого скликання 
Деражнянської міської ради . 

Голосували «за» - одноголосно. 
По дев’ятому питанню: 



СЛУХАЛИ: спеціаліста І-ої категорії – економіста Деражнянської 
міської ради Шибко М. В., яка зачитала проекти рішення  Деражнянської 
міської ради «Про передачу в тимчасове користування телевізорів» солдату 
80-ої бригади, I-го батальйону Лободі А.П. 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення Деражнянської міської ради  
про передачу в тимчасове користування телевізорів та  винести на розгляд 
дев’ятої  сесії сьомого скликання Деражнянської міської ради. 

Голосували «за» - одноголосно. 

Заступник голови постійної комісії    Заворотний А.Ю.
           

Секретар постійної комісії                                         Зеленовська Л.М. 


