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КАРТА МІСТА

ГЕРБ МІСТА

Опис герба міста Деражні
Древній щит поділений горизонтально на дав поля: червоне та голубе. У червоному
полі щита – білий з жовтим силует Меморіалу Слави воїнам, що загинули в роки
Великої Вітчизняної війни. Зображення монументу обрамлене півшестернею і колоском
що символізують розвиток промисловості та сільського господарства. У правому кутку
герба, на блакитному фоні зображено жовте сонце з шістнадцятьма променями – це
древня емблема Поділля. Підніжжя герба – блакитного кольору, відображення зливу річки
Вовк з притокою Вовчок. У верхній частині, на жовтому полотні, великими білими
буквами написано назву міста, а в нижній його частині - рік заснування.
Символіка кольору:
Червоний – мужність, відвага, кров пролита за свою Батьківщину, свобода та сила
енергії.
Блакитний – символізує небесну блакить, прохолоду землі та води благородство,
вірність та ніжність.
Жовтий – колір золота та стиглого колоса, через який він уособлює сонячне світло,
символ тепла, радощів, поваги та багатства.
Білий – гармонія, невинність, чистота та радість.

ПРАПОР МІСТА

Опис прапора міста Деражні
Прапор міста Деражні являє собою прямокутне полотнище із співвідношенням
сторін /ширини до довжини/, як 1:2. Колір Прапора блакитний із чітким зображенням по
центру Герба міста з дотриманням його кольорів.
Блакитний колір полотнища – символізує велич і красу міста, стилізовано
відображаючи злив ріки Вовк з притокою Вовчок, що утворює велике водоймище, на
берегах якого виростає сучасне місто Деражня.
Діаметр Герба на прапорі становить 2/3 ширини полотнища. Висота символа має
відношення як 4:3.
В описі символіки Прапора міста враховано пропозиції члена Українського
Геральдичного Товариства – гр.Янушкевича І.Д. /м.Миколаїв/.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІСТО
Деражня - місто в Україні, центр Деражнянського району Хмельницької області, є
одним із древніх населених пунктів Подільського краю. Населення складає 10346
мешканців (перепис). Місто розташоване на річці Вовк, за 45 км. від міста Хмельницький.
Залізнична станція на лінії Жмеринка-Гречани Південно-Західної залізниці.
Дата заснування: 1431 рік
День міста: 30 червня
Площа: 1619,6 га.
Географічні дані: Місто знаходиться в східній частині Хмельницької області, яка
географічно займає центральну та західну частини Волино-Подільської височини, а також
східний схил Українського кристалічного щита. Деражня займає вигідне географічне
положення, характеризується сприятливими природними і кліматичними умовами. Має
багатий рослинний та тваринний світ. Грунти населеного пункту в основному сірі
опідзолені. Через місто протікає річка Вовк, яка є притокою Річки Південний Буг.
Околиці населеного пункту по обидва боки річки піднімаються на плавні й гористі
рівнини. Клімат помірно-континентальний. Висота над рівнем моря – 280 м. Місто
складається з 4-х основних районів: Центр, Містечко, Цукровий завод та Криничне.
Межує з селами: Теперівка, Нижне, Літки, Шарки, Яблунівка, Гатна.

Адміністративно-територіальні одиниці:
Місто районного значення – 1
Чисельність населення станом на 01.01.2016 року – 10346 чол.

Коротка історична довідка
По низьких берегах річки Вовк розкинулось місто Деражня.
Є декілька версій щодо походження назви міста. Однією з них є походження назви
міста від караїмського слова "дер Ажня" — лiс.( Караїми – це невеликий народ, який
сповідує єврейську релігію - іудаїзм). У лiсi росло багато дерев, а також водилося багато
вовків. Вiд них отримало своє iм’я рiчка Вовк, довжиною 70 кiлометрiв, на якiй розмiщено
мiсто, та її притока. Існує також версiя, що назва мiста, походить вiд древньо-російського
слова «Деражня», що означає "мiсце, де обробляють древесину".
Відомо, що у 1469 році Деражня належала Яну Одворонжу. В XVI ст. Деражня
входила до королівщин, що належали Барському староству.
Письмову згадку про Деражню знайдено в турецьких документах 1542 року. Там
зазначено що Деражня це маленьке козацьке поселення. Деражня вiдноситься з 1538 року
до Барського староства в складі Великого князiвства Литовського, а з 1569 року до
Летичівського повіту Подільського воєводства у складі Речі Посполитої. В 1552 році тут
жило лише 11 людей четверо з яких загинуло від епідемії. Монголо-татарська навала
докотилася до Деражні у 1567 році. У 1570 році поселення знову пережило напад
ординців. Того року налічувалось 13 селян.
На початку XVІІ століття поселення поступово перетворюється на один з ремісничих
і торговельних центрів Поділля. Під владою Речі Посполитої в 1614 році містечко
отримало Магдебурзьке право на прохання старости Жолкевського. Магдебурзьке право
звільняло місто від управління і суду урядовців, юридично закріплювало права і свободи
громадян, обов’язки і функції органів самоврядування, самостійне вирішення судових
справ, організацію цехів, тобто давало можливість розвивати різні сторони
життєдіяльності міської громади. У той час налічувалось майже 3 тисячі жителів. До XІX
століття офіційно Деражня називається містом.
На самому початку повстання 1648 року Деражня була захоплена козаками Богдана
Хмельницького. У 1672 році перейшла під владу Туреччини. В 1682 році війська
польського гетьмана Яна Собеського перехопили Деражню від турків. На початку XVII-го
століття Караїмська громада була знищена загонами Богдана Хмельницкого.

Протягом XVIII i XIX століття Деражнею володіли різні польські пани. В першій
половині XVIII ст. Деражнею володів ксьондз Антоній Любомирський. Він сприяв
будівництву тут першого дерев'яного костелу.
Після смерті Любомирського (1761 рік) деражнянські маєтності перейшли до Петра
Ошаровського, а у 1776 році стали власністю Адама Понінського (1732-1798). В грудні
1779 року Деражня і навколишні села: Гатна Деражня, Старий Майдан, Криничне, Нижнє,
Майдан Гатнянський, Коричинці Волоські і Коричинці Пилипові були продані відомому
банкіру Петру Тепперу за 1600000 лір. Банкір доклав чимало зусиль для розвитку міста.
Він побудував серед лісу, поблизу Деражні фабрику із пошиття одягу, де працювали
німці, заснував нове поселення, яке назвав Теперівка.
У 1780 році Теппер заклав садибу, що складалася з двоповерхового палацу(тепер тут
розміщуються відділення районної лікарні), двох будівель присадибного парку, через який
протікала річка.
Але у 1799 році банки Теппера збанкрутували. За 45 років місто та його околиці
змінили декількох власників. У 1803 році місто Деражня із селами Гатна, Теперівка
дісталися Климентію Берному, в 1807 році - Михайлу Чуцькому. Деражню, Гатну,
Теперівку (чисельністю 352 чоловічих душі) у 1820 році викупив Ігнатій Мошинський за
57000 рублів. Згодом місто перейшло у володіння Юзефи Мошинської . Пани Мошинські
володіли містечком і навколишніми селами з 1820 по 1844 рік.
З XVIII століття Деражня стала єврейським містечком і залишалося їм до 1941 року.
У 1734 єврейська громада постраждала від нападу гайдамаків. У 1810-30-х роках євреї
Деражні надавали підтримку загонам Устима Кармалюка за що були покарані. Основне
заняття населення в ХIХ столітті були торгівля і ремесла ( розвивалася суконна
мануфактура , працювали пивний, цукровий, винокурний, цегельний і інші заводи) .
В 1844 році Деражню купив Станіслав Раціборовський. Він і його нащадки були
останніми володарями містечка. Наприкінці 1860-их років почалося будівництво залізниці
що значно сприяло економічному розвитку Деражні. Перший навчальний заклад –
однокласне земське училище засновано 1865 року. З 1897 року діяло приватне початкове
училище для дівчаток. Було відкрито народну чайну і читальню.
Населення зросло з 1201 людей у 1873 році до 6118 людей у 1897 році коли до
Деражні дійшла залізнична колія і залізничну станцію було збудовано. Єврейське
населення становило на той час 5230 людей. Засновано земську лікарню.
Під час Першої світової війни Деражня була вузлом постачання на фронт, коли
ешелони проходили станцію кожних 15 хвилин. Після перевороту у жовтні 1917 року
Деражню не обминула громадянська війна, єврейські погроми, примусова колективізація
1920-их.
Після ліквідації повітів у березні 1923 року Деражня стає районним центром. У ній
створюється селищна рада. Було зареєстровано 21 вулицю.
Не обминув деражнянщину і страшний голод 30 – х років. Маючи родючі землі,
виконуючи високі плани хлібозаготівель, люди вмирали від недоїдання.
На початку 30- х років розпочав роботу маслозавод, торфодобувне підприємство,
промислові артілі виготовляли цеглу та черепицю, працювали меблева та чоботарна
артілі. В 1933 році було подано перший електрострум, виходить районна газета «За
соціалістичну перебудову».
У передвоєнні роки зміцнювалися колгоспи, розвивалося тваринництво, працювала
Деражнянська МТС з великим машинним парком та 2 електростанції.
Ще не зовсім отямившись від трагедії голодомору населення охопила хвиля
страшних репресій 1937-1938 років.
Життя продовжувалось. У 1938 році добудували двоповерхову середню школу,
обладнано два дитячі садочки, працюють бібліотеки, кінотеатр, клуб, лікарня.
З початком Великої Вітчизняної війни, селище було розгромлено німецькою
авіацією.

11 липня 1941 року Деражню окупували німецькі війська. Під час окупації в Деражні
знаходилось єврейське гетто. 20 вересня 1942 року німецька оперативна команда
розстріляла все єврейське населення містечка близько 4 000 чоловік. 25 травня 1944 року
Деражню зайняла радянська армія.
На початку вересня 1970 року на місці трагедії відкрито єврейський меморіал.
За роки війни було знищено все те, що було створено та побудовано руками
деражнянців. Зруйновано залізничний вокзал, заготзерно, буряк базу, приватні будинки
та державні установи, школи, приміщення колгоспів, клуб, дороги. Спалено майже всі
будинки в старому містечку.
У післявоєнний період у Деражні було побудовано ряд промислових підприємств.
Почали працювати цегельний завод, фабрика побутової хімії, комбінат побутового
обслуговування, харчокомбінат, плодоконсервний і масло переробний заводи, друкарня,
районне управління «Сільгосптехніка». На території селища налічувалося 23 торгових
точки. Всього ж розміщувалося 84 державних організацій, установ і закладів та
підприємств.
У селищі інтенсивно велося будівництво житлових будинків та
багатоповерхівок. З’явилися поштамп , будинок культури. 1968 року в парку відпочинку
споруджено пам’ятник Невідомому солдату, а згодом – обеліск воїнам – деражнянцям , які
загинули під час Великої Вітчизняної війни. На меморіальній дошці викарбовано 282
прізвища. Будівництву житла, впорядкуванню вулиць, поліпшенню санітарного стану
багато уваги надавав голова виконавчого комітету Андрій Білоус. Саме він є одним із
ініціаторів посадки у Деражні на центральній вулиці алеї каштанів.
На початку 70 – х років у селищі працює три середні школи та восьмирічна. Районна
лікарня мала 225 ліжок для хворих. Діяли будинок культури, кінотеатр, бібліотека.
Деражня продовжувала індустріально розвиватися. В 1985 році був прийнятий в
експлуатацію Деражнянський цукровий завод, який мав потужність обробки 6 тисяч тонн
цукрового буряка за добу. На жаль, поробив він лише декілька років.
З 28 грудня 1987 року селище міського типу Деражня приймає статус міста
районного значення.
В 1991 році Україна стає незалежною державою. Політичні події відзначилися і на
житті міста.
Проводиться реконструкція міського парку культури та споруджено Меморіал
Слави. Влітку 1996 року на залізничну станцію прибув перший електровоз.
2000-го року закінчено та введено в експлуатацію оновлений міський залізничний
вокзал. На початку грудня 2001 року на залізничній станції відкрито музей ПівденноЗахідної залізниці та Бориса Степановича Олійника, який 19 років очолював столичну
магістраль та був першим головою Укрзалізниці. Саме він надав велику допомогу в
проведені реконструкції вокзалу. В експозиції музею показаний розвиток залізничного
транспорту від часу його зародження по сьогоднішній день, історія станції (особливо в ХХ
столітті), а також створений меморіальний куточок Б.С. Олійника.
В 2001 році розпочинається газифікація міста. Працюють комунальні служби.
Розвивається малий бізнес. Створюються малі приватні підприємства. Відновлюється
робота з надання послуг автобусного перевезення. Розвивається спортивна та культурна
галузь, створюються клуби, поліпшується суспільне життя. Ведеться робота по
облаштуванню вулиць міста. Вишукуються можливості для економічного розвитку міста,
поліпшення санітарного стану, підвищення матеріального стану життя населення.
З початком страшної війни на Сході України і в наше місто приходять страшні
звістки про загибель деражнянців. На початок 2016 року кількість загиблих в районі
становить 11 чоловік. Серед них «кіборг», герой України - Зубков Іван Іванович.
Багато вихідців із міста стали видатними людьми, які прославилися своїми
подвигами та працею у різних сферах діяльності.

Перелік пам’яток та об’єктів культурної спадщини м.Деражні
Братська могила радянських воїнів вул. Миру,13
Будинок, в якому знаходився штаб кавалерійського полку червоного козацтва 1919
року вул. Миру, 79
Будинок, в якому розташувався штаб 2-ї бригади 2-ї Української радянської дивізії
Майдан Привокзальний, 6
Пам’ятний знак жертвам політичних репресій
Пам’ятний знак жертвам Голодомору
Братська могила жертв фашизму урочище «Германове»
Волосне правління 1901 року вул. Шкільна, 14
Особняк 1894 року вул. Миру, 50
Житловий особняк кінця ХІХ ст. вул. Миру,77
Особняк поміщика В.Ф.Раціборовського 1780 року вул. Подільська , 1 (сьогодні —
районна лікарня),
Особняк адвоката Периторіна початку ХХ століття (у радянські роки — школа,
будинок школяра), прибутковий будинок 1912 року.
Особняк остання чверть ХІХ ст. вул. Проскурівська, 1
Початкове училище друга пол.ХІХ ст. вул. Шкільна,1
Єврейське кладовище XVIII-XX ст. по вул. Проскурівській

Природні ресурси (корисні копалини)
Площа, га
2,5
1,5

Корисна копалина
Глина
Камінь

Структура земельного фонду
Власники землі, землекористувачі та землі
державної власності, які не надані у власність
або користування
Сільськогосподарські підприємства (всього земель
у власності і користуванні)
Громадяни, яким надані землі у власність і
користування
Заклади, установи, організації
Промислові та інші підприємства
Підприємства та організації транспорту, зв’язку
Частини, підприємства, організації, установи,
навчальні заклади оборони
Організації, підприємства і установи
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
та історико-культурного призначення
Лісогосподарські підприємства
Водогосподарські підприємства
Землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування в межах населених пунктів
(які не надані у тимчасове користування)
Всього земель, які входять до адміністративно територіальної одиниці

Кількість власників Загальна
землі та
площа
землекористувачів
земель,
всього (га)
1
797,3
3916
93
9
1
1

1170,1
206,8
64,1
114,5
0,3

-

-

1
-

79,9
883,2

4022

3316,2

Адреса виконавчого комітету Деражнянської міської ради
Вул. Миру, 37
м.Деражня
Деражнянський район
Хмельницька область
Поштовий індекс 32200
Телефон: (3856) 2-15-31, (3856) 2-15-43
Факс: (3856) 2-15-36
Сайт: http: //der.org.ua/
E-mail: dermisrada@ukr.net

Керівництво міської ради та виконавчого комітету
Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефон

Ковпак Андрій Миколайович

Міський голова

2-15-31

Сидорук Валентина
Аркадіївна
Івахов Андрій Васильович

Секретар міської ради

2-15-36

Беднарський Олексій
Альбінович

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

2-12-69
2-12-69

Склад депутатів ради
Всього:
з них членів партій:
Політична партія ВО «Свобода»
ВО «Батьківщина»
Партія «Відродження»
Політична партія «За конкретні справи»
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»
позапартійні:
За освітою:
Вища
Середня-спеціальна
Середня
Професійно-технічна
За віком:
До 30 років
30-60 років
Старші 60 років

26
13
2
5
1
2
2
1
13
17
2
6
1
3
22
1

За родом діяльності:
працівників охорони здоров’я
працівники торгівлі, споживчої кооперації і громадського харчування
працівники освіти, науки і виробничого навчання
працівники банківських та фінансових установ
працівники житлово - комунального господарства
працівники місцевих державних адміністрацій
працівники органів місцевого самоврядування
приватні підприємці
пенсіонери
тимчасово не працюючі
інші

2
5
1
1
1
1
1
9
1
3
1

Постійні комісії ради

1 Комісія з питань житловокомунального господарства та
комунальної власності
2 Комісія з питань
промисловості, транспорту,
зв’язку та сфери послуг
3 Комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і
спорту, охорони здоров’я,
соціального захисту населення, прав людини, законності,
депутатської діяльності і етики
4 Комісія з питань містобудування, земельних відносин та
охорони навколишнього
природного середовища
5 Комісія з питань плануван-ня,
фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку

Прізвище, ім’я, по
батькові голови
комісії

Посада та місце
роботи голови
комісії

5

Сулін Ігор
Анатолійович

Приватний
підприємець

5

Шипович Едуард
Олександрович

ТОВ «САННІФУД», директор

5

Гольник Оксана
Петрівна

Деражнянська ЗОШ
№2, вчитель
української мови

5

Романів Віктор
Іванович

Приватний
підприємець

5

Яглінський Валерій
Станіславович

ПрАТ
«Деражнянський
молочний завод»,
Голова правління

Кількість
депутатів

№ Назва постійної комісії

Склад виконавчого комітету ради
№
Прізвище, ім’я, по батькові
1
Ковпак Андрій Миколайович
2
Сидорук Валентина Аркадіївна
3
Івахов Андрій Васильович

Місце роботи, посада
Деражнянська міська рада, міський голова
Деражнянська міська рада, секретар міської ради
Деражнянська міська рада, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів
ради
Деражнянська міська рада, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів
ради
Деражнянська міська рада, завідувач юридичним
відділом
Міська ветеранська організація, голова міської
ветеранської організації
Деражнянська районна лікарня, головний лікар

4

Беднарський Олексій
Альбінович

5

Кухар Ігор Дмитрович

6

Мацьков Микола Феліксович

7

Онофрійчук Володимир
Іванович
Черкаський Микола Васильович Деражнянський професійний аграрний ліцей,
директор
Юзва Максим Олексійович
РДА, начальник відділу містобудування,
архітектури та ЖКГ РДА
Черевик Ігор Олексійович
Деражнянське відділення поліції, начальник
Фещук Микола Іванович
Приватний підприємець
Панасюк Анатолій
в/ч А 0553, електрик
Миколайович
Матус Віктор Олександрович
Військовий комісаріат
Кравченко Тетяна Йосипівна
Управління соціального захисту населення РДА,
начальник
Сімашова Галина Миколаївна
ГМП «Інвентаризатор», директор
Ткачук Наталія Євгенівна
Деражнянське відділення лабораторних
досліджень ДУ"ХОЛЦ ДСЕСУ", завідувач
Антощишин Микола Петрович
Деражнянський РЕМ ПАТ
"Хмельницькобленерго", начальник
Кирилюк Олег Андрійович
Деражнянський районний відділ головного
управління Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області,
начальник

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Депутатські фракції та групи в раді
№ з/п

Назва фракції, групи

К-сть
депутатів

1

Блок Петра Порошенка
«Солідарність»
Політична партія
«Об’єднання САМОПОМІЧ»
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»

7

2
3

3
5

Прізвище, ім’я, побатькові керівника
фракції, групи
Олещук Наталія Іванівна
Радченко Олександр
Петрович
Дубілей Володимир
Петрович

Промисловість
Галузева структура промисловості за видами економічної діяльності
№ Види промислової діяльності
Питома вага
з/п
(%)
1. Добувна промисловість
2. Обробна промисловість, у тому числі:
- харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських
98,9 %
продуктів
3.
Легка промисловість, у тому числі:
1,0%
- текстильна промисловість та пошиття одягу
1,0%
- виробництво шкіри та шкіряного взуття
4.
Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї
5.
Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа
6.
Хімічна і нафтохімічна промисловість
7.
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
8.
Металургія та оброблення металу
9.
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування у т.ч.:
0,1 %
- виробництво машин і устаткування
0,1%
10.
Виробництво та розподілення електроенергії газу
11. Інші галузі
Найбільші промислові підприємства
№
п/п

Назва підприємства

1.

ТОВ «Санні Фуд»

2.

ПрАТ
«Деражнянський
молочний завод»

3.

ТОВ
«Деражня млин»

4.

ТОВ «Деражнянське
ХПП»

5.

ПП
«Пекарня
Ковальчука»

Форма власності
(власник)

Види промислової
продукції

Станом на 01.01.2016 р.
Кількість
Середня
працюзаробітна
ючих
плата

Приватна,
Шипович Едуард
Олександрович
2-13-21
Приватна,
Яглінський
Валерій
Станіславович
2-10-81
Приватна,
Козак Сергій
Павлович
2-10-29
Приватна,
Голова правління
Радченко Петро
Маркович
2-21-76
Приватна ,
Ковальчук
Анатолій
Анатолійович
2-25-47

мюслі, сухі
сніданки

42

1480,0

молоко та
молокопродукти

166

2811,00

борошно

61

-

зберігання
зернових
культур

53

3849,0

хлібобулочні
вироби

28

1664,0

Фінансові та кредитні установи
№
з/п
1
2
3
4.

Назва

Статутний капітал

Деражнянське відділення
“Ощадбанк”
Деражнянське відділення АТ
Райфайзен банк “Аваль”
Деражнянське відділення
“ПриватБанк”
НАСК «Оранта»

-

Кількість
філій
-

Кількість
працюючих
15

-

-

5

-

-

7

-

-

6

Транспортний комплекс і зв’язок
Залізничний транспорт
- кількість залізничних станцій 1;
Авіаційний транспорт
- кількість авіакомпаній _____;
- наявність аеропорту_______
Автомобільний транспорт
Кількість підприємств (АТП) 1, з них:
- виконують пасажирські перевезення 1;
- виконують вантажні перевезення______.
Площа комунальних доріг складає :
- з твердим покриттям – 3302191 кв.м.,
- з асфальтним покриттям – 71780 кв.м,
- грунтовим покриттям – 6057 кв.м.,
Протяжність тротуарів – 9,5 км.
Зв`язок загального користування
Поштові заклади:
- кількість відділів 1;
- кількість працюючих в них 10.
Телефонний зв’язок:
- кількість міських телефонних станцій 1;
- кількість працюючих 11;
- кількість абонентів 3180;
- кількість радіоточок 102;
- кількість інтернет абонентів - 1200

Підприємства поліграфії
Друкарні:
- кількість 1;
- кількість працюючих 2.

Торгівля
Станом на 01.01.2014
Кількість
Кількість робочих місць

Назва підприємств торгівлі
Всього торговельних установ
з них:
- магазини

93
83

- підприємства ресторанного
господарства
- приватні
- ринки
- торговельні майданчики

5
97
2
-

Мале підприємництво
(станом на 01.01.2014)
-

кількість малих підприємств 241 осіб;
середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах 124 осіб;
обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами 8894 тис грн;
обсяг реалізованої продукції від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг)
області____%;
- кількість зареєстрованих підприємців (фізичних осіб) 662

Соціальна сфера
Соціальний захист
Станом на
Чисельність пенсіонерів
у тому числі:
- за віком
- по інвалідності
- за вислугою років
- які отримують соціальні пенсії
Заборгованість з виплати пенсій і соціальних допомог ( грн.)
Місячний фонд виплати пенсії (грн.)

1.01.2017 р.
3036
1943
562
66
35
4488519,6

Інваліди всіх категорій

Багатодітні сім’ї

Діти багатодітних
сімей

Діти-інваліди

3

1460

136

449

164

12

Всього

Репресовані

174

Одинокі матері

Учасники бойових дій

120

Діти-сироти та діти
позбавлені
батьківського
піклування

Інваліди
ВВв

Пільгові категорії населення

145

2663

Гуманітарна сфера
Освіта

Навчальні заклади
Кількість дітей дошкільного віку
Кількість дітей шкільного віку
Кількість вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, ІІІ
рівня акредитації (один.)
Чисельність студентів (чол.)
Чисельність викладачів
Кількість вищих навчальних закладів ІІ - рівня
акредитації, І - рівня акредитації (один.)
Чисельність студентів (чол.)
Чисельність викладачів (чол.)
Кількість професійно-технічних навчальних закладів (один.)
Чисельність учнів (чол.)
Чисельність викладачів (чол.)
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів (один.)
Чисельність учнів (чол.)
Чисельність вчителів (чол.)
Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) (один.)
Чисельність учнів (чол.)
Чисельність вчителів (чол.)
Кількість дошкільних закладів (один.)
Чисельність дітей (чол.)
Кількість персоналу (чол.)
Кількість дитячих позашкільних установ (один.)
Чисельність дітей (чол.)

788
1355
1
3
1300
143
4
459
89
2
939

Охорона здоров’я
Медичні заклади
в т.ч.: .лікарні (один.)
Поліклініки (один.)
Амбулаторії (один.)
Профілакторії (один.)
Диспансери (один.)
Станції швидкої допомоги (один.)
Кількість лікарняних ліжок (місць)
Кількість лікарів (чол.)
Кількість середнього медичного персоналу (чол.)
Кількість аптек (один.)

1
1
1
1
130
63
138
10

Культура
Кількість (один.):
філармоній
театрів

2016 р.
-

-

кінозалів
бібліотек
закладів культури клубного типу
музеїв (включаючи філіали)
будинків культури
центрів дозвілля
клубів за інтересами
дитячих шкіл мистецтв
дитячих музичних шкіл
дитячих художніх шкіл

Видатні історичні постаті регіону
В галузі:
Прізвище, ініціали
Військова
Гребенюк Є.М.
діяльність
Військова
Мебш М.П.
діяльність
Військова
Стрілецький П.Ф.
діяльність
Військова
Рудник М.П.
діяльність
Військова
Дроздовський Л.А.
діяльність
Військова
Зубков І.І.
діяльність
Медицина Філдман Д.Д.
Історична
Сіцінський Є.Й.
наука

1
2
1
4
2
4
1
1

-

Посада, професія, фах,звання
Герой Радянського Союзу
Герой Радянського Союзу
Герой Радянського Союзу
Нагороджений орденами Слави трьох
ступенів
Генеральний хорунжий Армії
Української Народної Республіки
Герой України
Лікар
Історик, краєзнавець

Релігійні громади
№
п/п

Назва церкви

До якої
конфесії
належить
Українська
Православна
Церква

1.

Свято
Михайлівська

2.

Костьол Святої
Анни

Римськокатолицька

3.

Святого
Володимира
Великого

Українська
Грекокатолицька
Церква

П І П священика
Благочинний
Деражнянського району
отець Георгій
Чернятинський
Конончук Валерій
Миколайович
Венгер Анатолій Дмитрович

Кількість
прихожан
Більше 10
тисяч
1000
500

Українська
православна
церква
Київський
патріархат
Церква
євангельських
християнбаптистів
Союз християн
віри
Євангельської
п’ятидесятників
України

4.

5.

6.

7

Церква
адвентистів
сьомого дня
Релігійна
громада
іудейського віро
визначення

8.

300

Отченко Валерій
Євстафійович

180

Березюк Петро Іванович

92

Мельник Олександр
Володимирович

70

Волошина Олександра
Семенівна

50

Спортивні об’єкти
Кількість (один.):
Стадіони
Спортивні зали
Спортивні площадки
Фізкультурно-оздоровчі центри
Кількість лижних баз
Кількість тирів
Плавальних басейнів
Тренажерних залів

2016 р.
1
4
9
2

Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади
міста
№ з/п
1
2

назва
Комунальне підприємство «Деражнянська ЖЕК №1»
Комунальне підприємство «Деражнянський
міськводоканал»

К-сть
працюючих, чол.
38
30

Житлово-комунальне підприємство
№ з/п
1

Назва підприємства
Комунальне підприємство
«Деражнянська ЖЕК №1»

2

Комунальне підприємство
«Деражнянський
міськводоканал»

Види послуг
Комплексне обслуговування об’єктів;
Організування поховань і надання суміжних
послуг;
Діяльність готелів і надання засобів тимчасового
розміщування;
Збирання безпечних відходів.
Водопостачання ;
Водовідведення

Заборгованість населення за житлові послуги станом на 01.01.2017 р.
№ з/п
1
2

Назва підприємства
Комунальне підприємство
«Деражнянська ЖЕК №1»
Комунальне підприємство
«Деражнянський
міськводоканал»

Сума заборгованості (грн.)
68200,00
78000,00

Житлово-комунальне господарство та благоустрій території
Протяжність розподільчих газопроводів 64,7 км;
Протяжність водогонів 23,20 км.
водовідведення 17,6 км.
Протяжність вуличного освітлення – 93980м.
Перелік гідроспоруд:
- Дамба№1- 286 м.п.
- Дамба №2 – 242 м.п.
Кількість КНС:
- КНС №1 – вул. Слобода, 44/1
- КНС №2 – вул. Проскурівська,6
- КНС №3 – вул. Першотравнева, 2/1
- КНС №4 – вул. Промислова, 8/1
- КНС №5 – вул. Б.Олійника
Кількість дворів – 1823
Кількість багатоквартирних комунальних будинків - 73
Озеленення:
- наявність парків, скверів 2;
- квітників 15;
- кількість дерев 1230;
-

Вивезення твердих побутових відходів
кількість сміттєзвалищ 1, з них:
- паспортизовано 1;
- упорядковано 1;
Утримання кладовищ
- всього кладовищ 1, з них:
- мають огорожу 1;
- її протяжність 386(м);
- наявність ритуального майданчика 1;
- наявність туалетів 1

Засоби масової інформації
Газети
№
з/п
1.

Назва
Вісник
Деражнянщини

Тираж у
Дані про засновників
місяць (прим.) (власників)
Деражнянська районна рада,
3762
Деражнянська районна
державна адміністрація,
трудовий колектив

Кількість
працюючих
6

Телебачення
№
з/п
1

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва

Дані про засновників (власників)

Кількість
працюючих
районна
рада,
3,5
районна державна

Деражнянська районна
студія телебачення ТV -43

Деражнянська
Деражнянська
адміністрація

Місцеві осередки політичних партій
Назва міської організації політичної
членів
П.І.Б. керівника
партії
РО політична партія “Всеукраїнське
500
Ковпак Микола
обєднання “Батьківщина”
Олексійович
РО партія зелених України
16
Дудар Тетяна Юріївна
РО партія регіонів України
150
Середюк Василь Іванович
Народний рух України
260
Струтинська Тетяна
Миколаївна
Соціалістична партія України
28
Сунік Галина Іванівна
Комуністична партія України
250
Огнистий Микола
Іванович
Аграрна партія України
2200
Ковальчук Микола
Леонідович
Українська народна партія
84
Рудик Тетяна
Володимирівна
Партія промисловців та підприємців
48
Мацюк Володимир
України
Йосипович
Політична партія “Держава”
8
Стрілецький Едуард
Броніславович
Народний Союз Наша Україна
150
Яковлєв Петро Цезарович

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Громадські організації
К-сть
Назва громадської організації
Керівник
членів
Товариство сприяння оборони України
117
Фурман Віталій Дмитрович
Товариство “Червоного хреста”
7
Рудик Тетяна Володимирівна
Товариство “Просвіта” ім.Т.Шевченка
15
Ковпак Ольга
Петрівна
Товариство рятування на водах України
10
Бурий Юрій Васильович
Спілка Ветеранів Афганістану, воїнів
89
Маньковський Сергій
інтернаціоналістів
Вячеславович
Організація “Діти війни”
15
Куцюк Василь Кузьмич
Організація ветеранів війни і праці
828
Слободян Анатолій Іванович
всеукраїнської громадської організації
ветеранів війни України
Організація “Українське товариство
278
Дубограй Василь Михайлович
мисливців та рибалок України”
Організація ветеранів та пенсіонерів
40
Сидорук Василь
правоохоронних органів
Володимирович
Територіальне відділення асоціації
Яглінський Валерій
платників податків України
Станіславович
Районна організація Всеукраїнського
Стрілецький Едуард
об’єднання “Держава”
Броніславович
Районний осередок Всеукраїнського
Шевчук Тетяна Євгеніївна
дитячого творчого об’єднання “КРОКС”
Фізкультурно-спортивний клуб
Халнепесов Сапарбай
”Деражнянець”
Арширович
Районна організація інвалідів Радянської
Парчевський Володимир
Армії і дитинства
Казимирович
Районна організація Всеукраїнського союзу
Сайпель Тетяна Анатоліївна
жінок-трудівниць “За майбутнє дітей
України”
Міська молодіжна організація «МОДЕРН»
Курас Роман Олександрович
-

Колективи художньої самодіяльності
5 оркестрових та інструментальних
10 вокально-хорових
7 хореографічних
5 інших

Спортивні досягнення
Футбольні команди міста Деражні:
- «ОЛІМП-ДЮСШ»,
- «Модерн-2»,
- «ЛІГА МОЛОДІ»,
- «Модерн»,
- «ЕНЕРГІЯ-РЕМ»,
- «Динамо» ,
- «Ветерани»,
- «ДЮСШ-РОWER»,
- «FIRE»,
- «Деражнянський Ліцей»,
- ФК «Торпеда»

Волейбольні команди міста Деражні:
- «Іскра» – тренер Слівінська Юзефа Станіславівна,
- «Галичина» ,
- «Містечко»,
- «Центр»,
- «Флора»,
- «Завод».
На території району діє дві спортивні федерації, а саме:
- Деражнянський районний осередок Всеукраїнської спортивної громадської
організації «Федерація футболу України»( голова - Мартинюк Валерій Францевич);
- Деражнянський міський осередок Федерації спортивного туризму України
(голова - Сидорук Валентина Аркадіївна).
Працюють спортивні секції з футболу, волейболу, дзюдо, кемпо-карате ікобудо,
боксу, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів.
Робота міської ради та виконавчого комітету спрямовується на вирішення таких
основних напрямків розвитку території:
- забезпечення роботи галузей житлово-комунального господарства у сфері надання
якісних послуг населенню міста,
- покращення благоустрою міста (будівництво та ремонт автомобільних доріг,
освітлення вулиць, ремонт житлового фонду),
- запровадження енергозберігаючих технологій,
- соціальний захист населення,
- залучення інвестицій,
- підтримка розвитку спорту,
- охорона навколишнього середовища.
Для економічного, соціального та культурного розвитку міста затверджено
програми :
- Програма соціально-економічного розвитку м.Деражні,
- Міська програма «Питна вода Деражні на 2014-2020 роки»,
- Програма захисту території м.Деражні Хмельницької області від шкідливої дії вод
на період 2015-2020 років,
- Профілактика злочинності у місті Деражня на 2016-2020 роки,
- Розвиток волейболу в місті Деражня на 2016-2019 роки,
- Розвиток футболу в місті Деражня,
- Забезпечення пожежної безпеки на території м.Деражня на 2016-2020 роки,
- Програма поводження з твердими побутовими відходами «Чисте місто» на 20162025 роки.

