
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 
                                                       Протокол № 12 
15. 11. 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:	15 членів виконкому (список додається). 
                                  
Відсутні: Кравченко Тетяна Йосипівна,  
                 Мацьков Микола Феліксович, 
                 Антощишин Микола Петрович. 
 
Запрошені: Зелінський Андрій Леонідович - голова Деражнянської районної 
адміністрації. 
 
Порядок денний: 
 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. 
2. Про коригування тарифів на послуги з вивезення (перевезення, 
захоронення) побутових відходів, що надаються комунальним 
підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» населенню та споживачам всіх 
форм власності  м. Деражня. 

3. Про видалення дерев. 
4. Про присвоєння поштової адреси вул. Промислова, 26/1. 
5. Про присвоєння поштової адреси вул. Промислова, 8/2Г-13. 
6. Про присвоєння поштової адреси вул. Мічуріна, 18/1. 
7. Про зняття з реєстрації помічником Шарчука В. П.. 
8. Про реєстрацію Білецького С. Г. помічником. 
9. Про реєстрацію Йолтухівського А. А. помічником. 
10. Про реєстрацію Смолінської Л. В. помічником. 

	

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року 
(Доповідач  - головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання міського бюджету за 9 
місяців 2018 року» прийняти  як рішення виконавчого комітету	(№ 95  додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про коригування тарифів на послуги з вивезення (перевезення, 
захоронення) побутових відходів, що надаються комунальним підприємством 
«Деражнянська ЖЕК №1» населенню та споживачам всіх форм власності   
м. Деражня. 
(Доповідач  - спеціаліст I – категорії міськвиконкому економіст Косевич Н. В.). 
ВИСТУПИЛИ: Онуфрійчук В. І. про проблеми з утилізацією та сортуванням 
сміття та медичних відходів. 
ВИСТУПИЛИ: Зелінський А. Л. про практичний підхід до вирішення проблеми 
сортування сміття шляхом розміщення сортувальної лінії на самому 
сміттєзвалищі. 
ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про проблеми з утилізацією сортованого сміття. 
ВИСТУПИЛИ: Беднарський О. А. про негативний досвід сортування сміття на 
міському сміттєзвалищі. 
ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про необхідність досконалого вивчення даного 
питання (економічне обґрунтування, рентабельність) з метою залучення 
інвестора для реалізації проекту утилізації твердих побутових відходів в місті. 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги з вивезення 
(перевезення, захоронення) побутових відходів, що надаються комунальним 
підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» населенню та споживачам всіх форм 
власності  м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№96 
додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 3. 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 (№ 97 додається).                                                                                                                                

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння поштової адреси вул. Промислова, 26/1. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси вул. 
Промислова, 26/1» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 98 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння поштової адреси вул. Промислова, 8/2Г-13. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси вул. 
Промислова, 8/2Г-13» прийняти як рішення виконавчого комітету (№99 
додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6.	Про присвоєння поштової адреси вул. Мічуріна, 18/1. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси вул. Мічуріна, 
18/1» прийняти як рішення виконавчого комітету (№ 100  додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про зняття з реєстрації помічником Шарчука В. П.. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про зняття з реєстрації помічником  

Шарчука В. П.» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 101 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про реєстрацію Білецького С. Г. помічником. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Білецького С. Г. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 102 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про реєстрацію Йолтухівського А. А. помічником. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Йолтухівського А. А. 
помічником» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№103 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про реєстрацію Смолінської Л. В. помічником. 

(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Смолінської Л. В. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№104  додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
Міський голова                                                                            А. М. Ковпак	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Список 

членів виконкому, присутніх на засіданні виконавчого комітету Деражнянської 
міської ради 15.11.2018 року 

	
	
	
																								Ковпак Андрій Миколайович, 
																								Івахов Андрій Васильович, 
                 Сидорук Валентина Аркадіївна,                  
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Юзва Максим Олексійович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна,     
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Сибіга Геннадій Федорович. 
 
 
                  
	

Секретар міської ради                                                                   Сидорук В. А. 


