
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

Протокол № 2 

21 січня 2016 року м. Деражня 

засідання виконавчого комітету 

Голова Ковпак А.М. -  міський голова. 

Секретар Сидорук В.А. - секретар міської ради. 

Всього: 18 членів виконкому. 

Присутні: 17 членів виконкому (список додається). 

Відсутні: Панасюк А. М. 

Запрошенні: голова районної ради Сідлецький В. М., Пилипчук О.В. - 

заступник голови райдержадміністрації. 

Порядок денний: 

    1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. (рішення № 2) 

        Доповідає головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко І. Д. 

         2. Про присвоєння поштової адреси. (№ 3) 
        Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст  

        Шибко М.В. 

              3. Про видалення дерев.  
 

     1). Про видалення дерев по вул. Заводській,1Б, Промисловій,5.  
                       (№ 4/1)  
 
                 2). Про видалення дерев по вул. Інтернаціональна,15, Миру (міський      
                      парк  культури). (№ 4/2)  
 

        Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому – економіст 

        Шибко М.В. 

              4. Про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами.    
        (№5)        

        Інформує спеціаліст І категорії міськвиконкому – економіст 



        Шибко М.В. 

             5. Про реєстрацію Демідова А. М. помічником. (№ 6) 

 
       Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
       органів ради Івахов А. В.. 

   6. Про надання квартири Зубковій І. В.(№ 7) 

       Інформує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
       органів ради Івахов А. В.. 

СЛУХАЛИ: 1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. 

(Доповідач - головний бухгалтер міськвиконкому Гончаренко І.Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Звіт про виконання міського бюджету за 2015 
рік» прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

Голосували „за” - одноголосно. 

   СЛУХАЛИ: 2. Про присвоєння поштової адреси. 
 

( Доповідач - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.). 

    УХВАЛИЛИ: Проект рішення „ Про присвоєння поштової адреси ” прийняти 

як рішення виконавчого комітету. (додається) 

    Голосували „за” - одноголосно. 

    СЛУХАЛИ: 3. Про видалення дерев. 

                    1). Про видалення дерев по вул. Заводській,1Б, Промисловій,5.  

    ( Доповідач - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 

 

    УХВАЛИЛИ: Проект рішення „ Про видалення дерев ” прийняти як рішення 

виконавчого комітету. (додається) 



    Голосували „за” - одноголосно. 

                 2). Про видалення дерев по вул. Інтернаціональна,15, Миру (міський      
                      парк  культури). 

( Доповідач - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення „ Про видалення дерев ” прийняти як рішення 

виконавчого комітету (додається) 

Голосували „за” - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами. 
( Доповідач - спеціаліст І категорії міськвиконкому - економіст Шибко М.В.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення „ Про встановлення пріоритету на розміщення 

зовнішньої реклами ” прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

Голосували „за” - 15, „проти” – 0,  „утримались” -2. 

СЛУХАЛИ: 5. Про реєстрацію Демідова А. М. помічником. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про реєстрацію Демідова А. М. помічником» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

Голосували „за” - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання квартири Зубковій І. В.. 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання квартири Зубковій І. В.» 
прийняти як рішення виконавчого комітету. (додається) 

Голосували „за” - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Ткачук Н. Є. про надзвичайну ситуацію з бродячими 
тваринами в м. Деражня. За три останніх роки відтоді, як у Деражнянському 
районі фактично припинився відстріл лисів (головного джерела поширення 
смертельної хвороби), популяція цих тварин більш ніж вдесятеро перевищує 

допустимі епідеміологами норми. Потрібно негайно організовувати відстріл у 
районі і лисів, і як би це жорстоко не звучало — бродячих собак. Адже на 
терези поставлене найдорожче - людське життя. 



СЛУХАЛИ: Інформацію Онуфрійчука В. І. про ситуації із спалахом сказу в 
Деражні. 

 
СЛУХАЛИ: Інформацію Матуса В. О. про сьому хвилю мобілізації. 

 

Міський голова                  А.М.Ковпак 

 
 


