
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання постійної комісії Деражнянської міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

20.04.2016 р.                                                                                          м. Деражня 

Всього членів комісії 5 чол. 
Присутні на засіданні 4 чол.: 

Голова комісії  - Шипович Едуард Олександрович 
Заступник голови комісії – Приступа Анатолій Степанович 
Секретар комісії –  Карабанов Володимир Миколайович 
Члени комісії:     
Тамоєв Джумбер Валерійович 
Відсутній: Зубіцький Олександр Миколайович 

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»  

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». 

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. 

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. 



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. 

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. 

Голова постійної комісії              Шипович Е.О. 
           
Секретар постійної комісії                                         Карабанов В.М. 


