
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 
 
                                                       Протокол № 13 
20. 12. 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 10 членів виконкому:                                 
Ковпак А. М., Сидорук В.А., Беднарський О.А., Кравченко Т.Й., Мацьков М. Ф., 
Онуфрійчук В. І., Сімашова Г. М., Кирилюк О. А., Панасюк А. М.,                        
Черкаський М. В.. 
Відсутні: Антощишин М.П., Фещук М.І., Івахов А. В., Юзва М. О., Ткачук Н. Є., 
Сибіга Г. Ф., Матус В. О., Кухар І. Д..  
 
Запрошені: 
Гриньків Віталій Богданович – начальник Деражнянського відділу Хмельницької 
місцевої прокуратури. 
Гаврилюк Дмитро Петрович – начальник Деражнянського відділення поліції. 
Лавренюк Ніна Іванівна – голова міської ради ветеранів.  
 
Порядок денний: 
 
1. Про схвалення проекту міського бюджету  на 2019 рік. 
2. Про затвердження плану роботи міськвиконкому на 2019 рік. 
3. Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. 
4. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. 
5. Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» 
населенню та споживачам всіх форм власності м. Деражня. 
6. Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському 
пасажирському транспорті загального користування. 



7. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 рік. 
8. Про присвоєння поштової адреси вул. Слов’янська 35/1. 
9. Про присвоєння поштової адреси вул. Миру, 126/2. 
10. Про реєстрацію Мазур І. К. помічником.  
11. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати- 
героїня» Торгонській Л. І.. 
12. Про видалення дерев. 
13. Про визначення видів  оплачуваних суспільно корисних робіт і переліку 
об’єктів, на яких  особи, які вчинили адміністративне правопорушення 
виконують ці роботи. 
14.  Про стан забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня. 
 
Міський голова представив виконавчому комітету міської ради начальника 
Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Гриньківа Віталія 
Богдановича та членів виконавчого комітету: 
Гаврилюка Дмитра Петровича – начальника Деражнянського відділення поліції, 
Лавренюк Ніну Іванівну – голову міської ради ветеранів. 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про схвалення проекту міського бюджету  на 2019 рік. 
(Доповідач  - головний бухгалтер Гончаренко І. Д.). 
ВИСТУПИЛИ: Черкаський М. В. про критичний стан з фінансуванням міського 
будинку культури та виділення коштів з міського бюджету на його фінансування.  
ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про передачу в 2016 році міського будинку 
культури на баланс районної ради та фінансування даного об’єкта з районного 
бюджету. 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про схвалення проекту міського бюджету  на 
2019 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету	(№ 105  додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження плану роботи міськвиконкому на 2019 рік.  
(Доповідач  - секретар міської ради Сидорук  В. А.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи міськвиконкому 
на 2019 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№106 додається). 
Голосували  „за” – одноголосно. 
Рішення прийнято. 
СЛУХАЛИ: 3. Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 107 додається).                                                                                                                                

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» прийняти  як 
рішення виконавчого комітету (№ 108 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5.	 Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Деражнянський 
міськводоканал» населенню та споживачам всіх форм власності м. Деражня. 

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

ВИСТУПИЛИ: Беднарський О. А. про моніторинг тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення по Хмельницькій області та стан справ з 
водогонами та каналізацією по місту. 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про проекти міської ради, які реалізовуються задля 
здешевлення тарифів на послуги (заміна водогонів, каналізації, розчистка 
каналізації, ливневих стоків, підготовка до будівництва очисних споруд). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством 
«Деражнянський міськводоканал» населенню та споживачам всіх форм власності 
м. Деражня» прийняти як рішення виконавчого комітету (№109 додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6.	Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у 
міському пасажирському транспорті загального користування. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення тарифу на послуги з 
перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті загального 
користування» прийняти як рішення виконавчого комітету (№ 110  додається).                                                                              

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 
рік. 

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

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 на 2019 рік» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 111 
додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння поштової адреси вул. Слов’янська, 35/1. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси вул. 
Слов’янська, 35/1» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 112 
додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння поштової адреси вул. Миру, 126/2. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про присвоєння поштової адреси вул. Миру, 
126/2» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№113 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про реєстрацію Мазур І. К. помічником. 



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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Мазур І. К. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№114  додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 11. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 
«Мати- героїня» Торгонській Л. І.. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про порушення клопотання про присвоєння 
почесного звання «Мати- героїня» Торгонській Л. І.» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 115 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. 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 (№ 116 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про визначення видів  оплачуваних суспільно корисних робіт і 
переліку об’єктів, на яких  особи, які вчинили адміністративне правопорушення 
виконують ці роботи. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про визначення видів  оплачуваних суспільно 
корисних робіт і переліку об’єктів, на яких  особи, які вчинили адміністративне 
правопорушення виконують ці роботи» прийняти  як рішення виконавчого 
комітету (№117 додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 14. Про стан забезпечення пожежної безпеки на території  



м. Деражня. 

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

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк О. А. про ситуацію з  пожежною безпекою на території 
м. Деражня протягом 2018 року та інформацію  про стан проведення навчання 
населення правилам пожежної безпеки, оскільки протягом 2018 року на території 
Деражнянської міської ради виникло 10 пожеж, на пожежах виявлено 2 загиблі 
особи.	вогнем знищено 7 будівель та 3 одиниці транспорту, збитки від пожеж 
становлять близько 449,8 тис. грн.  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про стан забезпечення пожежної безпеки на 
території м. Деражня» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№118 
додається).                                                                                                                               
Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. М. Ковпак	


