
                                                   Хмельницька область  
Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

Протокол № 13 

15. 12. 2017 року                                                                                   м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 
                                                
Голова  Івахов А. В. –  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
Секретар  Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні:  
                        Ковпак Андрій Миколайович, 
                 Івахов Андрій Васильович,                                                                                                                                     
                 Беднарський Олексій Альбінович, 
                 Сидорук Валентина Аркадіївна, 
                 Сімашова Галина Миколаївна, 
                 Юзва Максим Олексійович, 
                 Кирилюк Олег Андрійович, 
                 Матус Віктор Олександрович, 
                 Кухар Ігор Дмитрович, 
                 Кравченко Тетяна Йосипівна, 
                 Мацьков Микола Феліксович. 

Відсутні:  
                 Панасюк Анатолій Миколайович, 
                 Антощишин Микола Петрович, 
                 Ткачук Наталія Євгенівна, 
                 Онуфрійчук Володимир Іванович, 
                 Фещук Микола Іванович, 
                 Черкаський Микола Васильович, 
                 Черевик Ігор Олексійович. 
   
Запрошенні: директор КП «Деражнянська ЖЕК №1» Харатін М. Я., директор 
КП «Деражнянський міськводоканал» Косевич О. Б., представник ПрАТ 
«Деражнянське хлібоприймальне підприємство» Радченко О. П.. 



Порядок денний: 
1. Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків  та 
прибудинкових територій.  

2. Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. 
3. Про прийняття на квартирний облік для поліпшення житлових умов за 
місцем проживання громадянки Дмітрієвої Г. М. та членів її сім’ї. 

4. Про реєстрацію Скорбатюка А. В. помічником. 
5. Про забезпечення охорони атмосферного повітря. 

СЛУХАЛИ:  1. Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків  та 
прибудинкових територій. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Беднарський О. А.) 

ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про необхідність коригування тарифів по наданню 
послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» та економічне обґрунтування тарифів. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги з 
утримання будинків  та прибудинкових територій» прийняти  як рішення 
виконавчого комітету (№ 78 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення. 

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

ВИСТУПИЛИ: Косевич О. Б. про обґрунтування причин коригування тарифів 
на послуги з водопостачання та водовідведення, про розрахунки витрат 
пов’язаних з наданням цих послуг. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення» прийняти  як рішення виконавчого комітету 
(№ 79  додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 



Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про прийняття на квартирний облік для поліпшення житлових 
умов за місцем проживання громадянки Дмітрієвої Г. М. та членів її сім’ї. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                     
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про прийняття на квартирний облік для 
поліпшення житлових умов за місцем проживання громадянки Дмітрієвої Г. М. 
та членів її сім’ї» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 80 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про реєстрацію  Скорбатюка А. В. помічником. 
(Доповідач  - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                     
ради Івахов А. В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Скорбатюка А. В. помічником» 
прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 81 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про забезпечення охорони атмосферного повітря. 
(Доповідач  - завідуючий юридичним відділом виконавчого комітету                               
міської ради Кухар І. Д.) 

ВИСТУПИЛИ: Радченко О. П. про причини звернення жителів міста, які 
пов’язані з технологічними процесами сушіння зерна кукурудзи та 
особливостями біологічної будови певних його сортів. В перспективному плані 
розвитку підприємства передбачено в першому півріччі 2018 року проведення 
модернізації діючого сушильного обладнання для збільшення ефективності 
очищення викидів забруднюючих речовин та недопущення забруднення 
довкілля.  ПрАТ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» зобов’язується 
дотримуватися вимог природоохоронного законодавства у своїй діяльності та не 
допускати забруднення навколишнього природного середовища.   



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про забезпечення охорони атмосферного 
повітря» прийняти  як рішення виконавчого комітету (№ 82 додається). 

Голосували  „за” – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Міський голова                                                                            А. М. Ковпак 


