
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

 

28 січня 2016 року                            14 - 00                                           м. Деражня 

Протокол № 3 

 

засідання третьої сесії міської ради 

сьомого скликання 

 

Голова Ковпак А.М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В.А. – секретар міської ради. 

 

Присутні: 25 депутатів міської ради (реєстрація додається). 

Відсутні: Сулін І. А.  (хворий). 

Присутні: Сідлецький Віталій Михайлович – голова районної ради. 

Яворський Олександр Володимирович - депутат районної ради, 

Фридинський Микола Євстафійович - депутат районної ради, 

Стрілецька Людмила Володимирівна – депутат районної ради, 

Парчевський Володимир Казимірович – голова Деражнянської  районної 

організації інвалідів радянської армії і дитинства. 

Стрілецький Едуард Броніславович – начальник управління ветеринарної 

медицини. 

Шкабара Олег Іванович – головний ветеринарний лікар Деражнянського 

району. 

Матус Віктор Олександрович – представник Деражнянського районного 

військового комісаріату. 

Юхимишин Олексій Миколайович – громадське телебачення. 

Дубілей Анатолій Станіславович. 

 

Вів сесію міський голова А.М. Ковпак.  

 



Порядок денний: 

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. 

 

Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І.Д. 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 

рік.» 

Доповідач: головний бухгалтер Гончаренко І.Д. 

 

     3.  Про звіт комунальних підприємств щодо результатів фінансово - 

          господарської діяльності.  Розгляд пропозицій щодо оптимізації          

          господарської діяльності. План роботи на 2016 рік. 

          Доповідачі: директор міськводоканалу Косевич О. Б., 

          головний бухгалтер «Деражнянський ЖЕК №1»  Ковальчук А. М.. 

 

4. Про встановлення ставок податку на майно в м. Деражня Хмельницької  

області.      

          Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

 

     5.  Про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 

          Хмельницької області від шкідливої дії вод на період   

          2015 – 2020 років. 

          Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

 

     6.  Про хід виконання Програми «Питна вода Деражні на  2014 – 2020      

          роки». 

          Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

 

     7.  Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної громади  

          м. Деражні, трикімнатної квартири № 6 по вул. Заводській 1Г, за  

          комунальним  підприємством «Деражнянський ЖЕК №1» на праві 

          господарського відання. 

          Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

 

8. Про преміювання міського голови, заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

      Доповідач: секретар міської ради Сидорук В. А. 

 

9. Про здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень суб’єкта 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  Івахов А.В. 

10. По надання згоди на співфінансування об’єкта «Капітальний ремонт 

артсвердловини в м. Деражня мікрорайон Трояни Хмельницької області»       

Доповідач: спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М. В. 

 



11. Різне. 

 

1). Про депутатський запит Олещук Наталії Іванівни. 

2). Про депутатський запит Приступи Анатолія Станіславовича 

3). Інформація  Матуса Віктора Олександровича про контрактну службу. 

4). Інформація начальника управління ветеринарної медицини Стрілецького     

Едуарда Броніславовича. 

5). Інформація голови громадської організації інвалідів радянської армії і 

дитинства    Парчевського Володимира Казиміровича. 

 

 

Голова міської ради Ковпак А. М. повідомив  про формування депутатської 

фракції: Деражнянської міської організації Політичної партії «ВО 

«Батьківщина»». 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту третьої сесії 

міської ради. 

(Доповідач – голова міської ради А.М. Ковпак).  

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент третьої сесії міської 

ради. 

Голосували «за» – одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 

рік. 

(Доповідач - головний бухгалтер Гончаренко І.Д.)  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету 

м. Деражні за 2015 рік прийняти як рішення міської ради.(додається) 

Голосували: «за» - 26   , «проти» - 0 ,  «утримались» - 0.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету м.Деражні на 2016 рік. 

(Доповідач - головний бухгалтер Гончаренко  І.Д.) 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про внесення змін до бюджету  м. Деражні на 

2016 рік прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26  ,  «проти» - 0  ,  «утримались» -  0 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. 1). Про звіт комунального підприємства «Деражнянський 

міськводоканал» щодо результатів фінансово-господарської діяльності. Розгляд 



пропозицій щодо оптимізації  господарської діяльності. План роботи на 2016 

рік. 

(Доповідач - директор міськводоканалу Косевич О. Б.) 

ВИСТУПИЛИ: Тамоєв Д. В. про існуючі проблеми в роботі міськводоканалу, 

відсутність контролю над врізанням в мережу водогонів та каналізацію, 

відсутність засувок для перекриття води. 

ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про розроблення проекту реконструкції і 

капремонту водогонів і  водовідведення. 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. про вирішення питання про закінчення 

реконструкції водонапірної башти центральної частини м. Деражня. 

Про співпрацю директора міськводоканалу з міськвиконкомом щодо 

конкретизації плану та розробки заходів з ремонту мереж водопостачання та  

водовідведення. 

ВИСТУПИЛИ: Шипович Е. О.  про недоліки в виборі підрядника для 

реконструкції водонапірної башні та правильності складання договору з 

підрядником. 

ВИСТУПИЛИ: Ковпак А. М. про розробку проектів по реконструкції 

водонапірної мережі по вул. Першотравневій, капітальний ремонт 

артсвердловини та стан реалізації проекту. 

СЛУХАЛИ: 3. 2).Про звіт комунального підприємства «Деражнянський ЖЕК 

№1» щодо результатів фінансово-господарської діяльності. Розгляд пропозицій 

щодо оптимізації  господарської діяльності. План роботи на 2016 рік. 

 (Доповідач -головний бухгалтер «Деражнянський ЖЕК №1»  Ковальчук А. М.) 

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В.С. 

1). Про недостатнню роботу комунального підприємства по ремонту покрівель 

житлового фонду. Вніс пропозицію вишукувати фінансові можливості 

вирішення даної проблеми. 

2). Про наведення порядку на полігоні твердих  побутових відходів. 

Запропонував міській раді виділити кошти для створення двох робочих місць 

на території полігону, щоб попередити несанкціонований вивіз сміття. 

ВИСТУПИЛИ: Сидорчук О. О. про  несанкціонований вивіз сміття в нічний 

час. 



ВИСТУПИЛИ: Дубілей В. П. про створення тимчасової комісії для оцінки 

стану заключення договорів на вивіз побутових відходів та добросовісне 

виконання своїх посадових обов’язків інспектором з даних питань. 

ВИСТУПИЛИ: Харатін М. Я. про наведення порядку на території кладовища, 

надання ритуальних послуг населенню, розробку тарифів для надання 

ритуальних послуг населенню. 

ВИСТУПИЛИ: Кухар І. Д. про відсутність схеми санітарної очистки міста, 

затвердження тарифів для складання договорів з населенням. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт комунальних підприємств щодо 

результатів фінансово -  господарської діяльності.  Розгляд пропозицій щодо 

оптимізації  господарської діяльності. План роботи на 2016 рік», з 

доповненнями, прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26  ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 0  .  Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення ставок податку на майно в м.Деражня 

Хмельницької області.      

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

ВИСТУПИЛИ: Яглінський В. С. про доповнення запропонованого проекту 

рішення пунктом такого змісту: «Міськвиконкому, спільно з заступниками 

міського голови Іваховим А. В., Беднарським О. А., землевпорядником 

Важельською Л. В., забезпечити проведення аналізу наявного нерухомого 

майна на території Деражнянської міської ради в I півріччі 2016 року, згідно 

додатків 1, 2 та повноти охоплення податками даного майна». 

ВИСТУПИЛИ: Шипович Е.О. про необхідність обліку нерухомого майна та 

наявності реєстру нерухомого майна в міській раді.  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про встановлення ставок податку на майно в 

м.Деражні Хмельницької області, з доповненням, прийняти як рішення міської 

ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26  ,  «проти» -0  ,  «утримались» -  0 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 

Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015 – 2020 років. 

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



УХВАЛИЛИ: Проект рішення про хід виконання Програми захисту території 

м.Деражні Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015 – 2020 

років прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26   ,  «проти» - 0  ,  «утримались» -  0 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про хід виконання Програми «Питна вода Деражні на  2014 – 

2020     роки» 

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

ВИСТУПИЛИ: Харатін М.Я. про доповнення проекту рішення  пунктом про 

облікування та впорядкування резервних джерел води на території «Містечка 

цукровиків».  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про хід виконання Програми «Питна вода 

Деражні на  2014 – 2020 роки», з доповненням, прийняти як рішення міської 

ради. (додається) 

Голосували: «за» - 26  ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 0.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної 

громади м.Деражні, трикімнатної квартири № 6 по вул. Заводській 1Г, за 

комунальним  підприємством «Деражнянський ЖЕК №1» на праві 

господарського відання. 

 

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

УХВАЛИЛИ: Проект рішення про закріплення об’єкта комунальної власності 

територіальної громади м.Деражні, трикімнатної квартири № 6 по  

вул. Заводській 1Г, за комунальним  підприємством «Деражнянський ЖЕК №1» 

на праві господарського відання. прийняти як рішення міської ради. 

(додається). 

Голосували: «за» - 26   ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 0  .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про преміювання міського голови, заступників міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 (Доповідач -  секретар міської ради Сидорук В. А.) 

ВИСТУПИЛИ:  міський голова Ковпак А. М., який повідомив про можливий 

конфлікт інтересів при прийняттї цього рішення і свій намір утриматися від 

голосування. 



УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про преміювання міського голови, заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради прийняти як 

рішення міської ради. (додається) 

Голосували:  «за» - 25   ,  «проти» - 0  ,  «утримались» - 1.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 9. Про здійснення виконавчим комітетом міської ради 

повноважень суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

(Доповідач - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Івахов А.В.) 

УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про  здійснення виконавчим комітетом міської 

ради повноважень суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання згоди на співфінансування об’єкта «Капітальний 

ремонт артсвердловини в м. Деражня мікрорайон Трояни Хмельницької 

області»        

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

УХВАЛИЛИ:  Проект рішення про надання згоди на співфінансування об’єкта 

«Капітальний ремонт артсвердловини в м. Деражня мікрорайон Трояни 

Хмельницької області прийняти як рішення міської ради. (додається) 

Голосували: «за» - 21   ,  «проти» - 1 ,  «утримались» -  4 .  Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 11. 

1). Про депутатський запит Олещук Наталії Іванівни. 

(Інформує спеціаліст І-ої категорії – економіст Шибко М.В.) 

     На Вашу пропозицію за вхід. № 26 від 26.01.2016 р. щодо звільнення 

учасників антитерористичної операції на сході України, членів сімей загиблих 

бійців АТО, а також сімей Героїв Небесної Сотні від сплати податку на майно 

повідомляємо наступну інформацію : 

     Згідно ст.281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку 

звільняються  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". До 

осіб, на яких поширюється чинність цього закону відносяться учасники 

антитерористичної операції на сході України, члени сімей загиблих бійців АТО 

та сімей Героїв Небесної Сотні ( Ст.4-ст.11 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"). 



      Пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, встановлені  ст. 266 Податкового кодексу України:    

        база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, 

зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. 

метрів; 

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у 

разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир 

та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 180 кв. метрів. 

      Податковим кодексом України передбачено , що міською радою пільги з 

податку, який сплачується на відповідній території з об’єктів житлової 

нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану 

та рівня доходів, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з 

об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке 

є об’єктом оподаткування. 

         Міською радою, враховуючи ці вимоги Податкового кодексу України, 

встановлено нульову ставку оподаткування для господарських (присадибних) 

будівель  допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, 

гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, 

трансформаторні підстанції тощо. 

2). Про депутатський запит Приступи Анатолія Станіславовича  

ВИСТУПИВ: Сідлецький В. М. про стан з фінансуванням харчуванням дітей з 

районі. 

ВИСТУПИЛА: Стрілецька Л. В. Про проблеми з харчуванням дітей та 

делегування коштів вільного залишку міської ради на харчування дітей; про 

програми з пільговим перевезенням в місті та районі. 

ВИСТУПИЛА: Бондар О. Є.  про визначення батьківської частки в 

співфінансуванні харчування дітей.  

ВИСТУПИВ: Ковпак А. М. запропонував вивчити питання співфінансування і, 

спільно з районною радою, батьками, вирішити дану проблему. 

3). Інформацію Матуса Віктора Олександровича про контрактну службу. 



4). Інформацію начальника управління ветеринарної медицини Стрілецького 

Едуарда Броніславовича та головного лікаря Деражнянської ветлікарні 

Шкабари О. І. про стан справ з захворюванням на сказ. 

5). Інформацію голови громадської організації інвалідів радянської армії і 

дитинства    Парчевського Володимира Казиміровича про волонтерську 

діяльність депутатів міської ради та голови міста. 

 

Регламент третьої сесії сьомого скликання: 

Початок роботи сесії                             о 14.00 год 

Тривалість доповідей              до 15  хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи     до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 16.30 год 

 

 

 

Міський голова                        А.М.Ковпак 

 

 

 

 

 

 

 


