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УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
тридцять шоста сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

м. Деражня

№1

Про Програму соціально - економічного
та культурного розвитку міста Деражні на 2018 рік
На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про Державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
2.

Затвердити «Програму соціально - економічного та культурного
розвитку міста Деражня на 2018 рік», що додається.
Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Сидорук В. А. та постійну комісію міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії
Яглінський В. С.)

Міський голова

А. М. Ковпак

Затверджено:
рішення міської ради
від 22 грудня 2017 р. № 1

Програма
соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражня
на 2018 рік

Місто Деражня було засновано в 1431 році та розташовано на території
Деражнянського району. Відстань до обласного центру:
- автомобільними шляхами – 50 км;
- залізницею – 38 км.
Площа, на якій розкинулось місто, займає 1619,6 га.
На даний час в місті проживає 10420 чоловік.
За національністю:
- українців 96,5%
- росіян – 2,2%
- білорусів – 0,2%
- інших національностей – 1,1%
Кількість виборців – 8024 чол.
Місто Деражня є районним центром.
Економічне становище, в якому перебуває зараз Україна, характерне також і для
м.Деражні.
Головними проблемами міста сьогодні визнані:
- обмеження бюджетного фінансування;
- застарілий житловий фонд та інфраструктура;
- низький об’єм інвестицій в економіку та інфраструктуру міста;
- стан мереж водопостачання та водовідведення;
- відновлення будівництва житла та надання квартир черговикам.
Стабілізувати соціально-економічне становище міста і забезпечити позитивні
економічні зрушення можливо шляхом здійснення ефективної політики щодо
його розвитку, основою для якої має стати Програма соціально-економічного та
культурного розвитку м.Деражня на 2018 рік (далі –Програма).
Ця програма розроблена з метою виконання Загальнодержавної програми
розвитку малих міст, відповідно до Закону України від 4 березня 2004 року
№ 1580-ІУ «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих
міст» та визначає основні напрямки соціально-економічного та культурного
розвитку м. Деражня на 2018 рік та містить заходи щодо його забезпечення.
Мета і основні завдання Програми
Мета Програми полягає у створені організаційних, нормативно-правових
та економічних механізмів забезпечення позитивних зрушень у соціальноекономічному та культурному розвитку міста, екологічної безпеки його
території, підвищення життєвого рівня населення, поліпшення якості
громадських послуг, які надаються населенню, на основі ефективного
використання ресурсного та науково-виробничого потенціалу, ринкових
перетворень у господарському комплексі, виходячи з реальних можливостей та
спираючись переважно на власні сили.

Основними завданнями Програми є:
- ефективне використання системи державної підтримки розвитку міста
Деражня, а також створення умов для розвитку за рахунок власних
фінансових, матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів;
- забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток міста за
рахунок різних джерел, у тому числі інвестиційних коштів, місцевого
бюджету, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених
законодавством;
- урізноманітнення видів господарської діяльності, що забезпечують
зайнятість населення міста та впливають на дохідну частину місцевого
бюджету;
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- планування та забудова території міста з урахуванням ландшафтних,
історичних, архітектурних, економічних та інших особливостей;
- розв’язання проблем водозабезпечення та водовідведення для населення
та підприємств;
- охорона водних об’єктів та ресурсів;
- прискорення розвитку ринку землі;
- забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, передусім шляхом
створення сприятливих умов для само зайнятості і підприємницької
діяльності;
- розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального, готельного,
дорожнього господарства, житлового будівництва, в тому числі
формування житлового фонду соціального призначення;
- забезпечення доступності культурних послуг для громадян міста;
- забезпечення екологічної безпеки, зведення до мінімуму відходів, їх
утилізація та знешкодження.
Пріоритетними напрямами Програми на 2018 рік є:
- створення безпечних умов життєдіяльності населення;
- забезпечення фінансовими ресурсами житлового будівництва;
- створення правових і економічних умов розвитку міста, підвищення
життєвого рівня населення, формування соціально-побутової
інфраструктури, поліпшення демографічної ситуації, розвиток духовної
сфери;
- формування фінансової самодостатності розвитку міста шляхом
зміцнення матеріальної та фінансової бази;
- створення нових робочих місць з безпечними і здоровими умовами праці;
- забезпечення зайнятості населення міста;
- відпрацювання механізму стимулювання малого підприємництва,
урізноманітнення видів підприємницької діяльності;
- сприяння інвестиційній діяльності та розвитку підприємництва;
- розвиток промислової інфраструктури, житлово-комунального
господарства;
- охорона культурної спадщини, розвиток туризму;
- охорона довкілля;
- підтримка учасників АТО та їх сімей.

ЗАХОДИ
щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста Деражня на 2018 рік
№
п/
п

Зміст заходу

Термі Обсяги та джерела
Очікувальний
н фінансування
Виконавці результат
викон
Інші
ання
Дер Мі
(тис.
жав сце грн.)
ний вий
бюд
жет

Бю
дж
ет

(тис.
грн.) (Ти
с.г
рн.
)
1

Розробка «Стратегічного плану
розвитку міста» з метою
залучення інвестицій, пошуку
шляхів розвитку та зміцнення
виробництва, економічного
зростання міста

2018
рік

2

Капітальний ремонт:
-вул. Є. Андріюка
-вул. Подільська
-вул. Миру
-тротуар по вул. Подільська
-перехрестя вул. Л. Українки та
вул. Подільська
Поточний ремонт:
-вул. Круча
-вул. Пушкіна
-вул. Гагаріна
-вул. Робітнича
- вул. Б. Каштановий
-вул. Дорошенка
-вул. Ш. Алейхема
-вул. Проскурівська
-вул. Б. Олійника
-провул. Трудовий
-вул. І.Гейсуна
-вул. Ревуцького
- вул. Сонячна
-прибудинкові території по вул.
Миру, 69 – провул. Новий, 2
-прибудинкова територія вул.
Грушевського, 2
-прибудинкова територія вул.
Майдан Привокзальний, 5 та 5 А
-прибудинкові території вул.
Миру,46, вул. Грушевського, 7 та 9
-прибудинкова територія вул.
Миру, 157/2
-прибудинкова територія вул.
Барська
- тротуар по вул. Барська

2018
рік

Міськвик Покращення соціальноон
економічного стану міста,
ком
збільшення кількості
робочих місць

125
0
145
0
145
0
250
250
440
290
400
300
290
290
300
300
300
280
300
150
300
290
290
290
290
290
100

Міськвик Покращення
он
благоустрою міста
ком
КП«Дера
жнянська
ЖЕК №1»

3

Проведення, реконструкція
електричних мереж
-вул. А.Ахматової
-мікрорайон Германове

2018
рік

100

Міськвик Покращення благоустрою міста
онком КП
«Деражня
нська
ЖЕК №1»

4

Реалізація державної програми
«Чисте місто» із запровадженням
сучасних технологій сортування,
переробки та захоронення
твердих побутових відходів

2018
рік

50

Міськвик Покращення санітарного стану
онком
міста
КП«Дера
жнянська
ЖЕК №1»

5

Співпраця з громадою міста по
створенню об’єднань
співвласників жителів
багатоквартирних будинків

2018
рік

6

Запровадження передового
досвіду в роботі комунальних
служб з метою покращення
послуг, що надаються жителям,
організаціям та установам міста,

2018
рік

350

міськвико Покращення якості надання
нком
послуг населенню та
підприємствам і організаціям
міста

Міськвик Створення обєднань співвласників
онком
КП
«Деражня
нська
ЖЕК №1»

фінансування міської програми
оновлення рухомого складу
основних фондів комунальних
підприємств м.Деражні
Хмельницької області.
7

Підтримка талановитої молоді,
дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей,
інвалідів, ветеранів війни та
праці, учасників бойових дій в
Афганістані, учасників АТО та їх
сімей , ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС.

2018
рік

50

міськвико Підтримка талановитої молоді,
нком
дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей
та пільгових категорій населення

8

Розвиток фізичної культури та
спорту, підтримка міської
футбольної команди «Олімп»,
різноманітних секцій, гуртків та
ін.

2018
рік

105

міськвико Участь в обласних футбольних
нком
змаганнях, залучення до активного
способу життя більшої кількості
жителів

9

Підтримка, співпраця та
заохочення суб’єктів малого та
середнього підприємництва до
створення нових робочих місць

2018
рік

10

Співпраця з державними,
правоохоронними органами
громадськими формуваннями для
забезпечення правопорядку в
місті

2018
рік

міськвико Розвиток підприємництва,
нком
подолання безробіття

25

міськвико Забезпечення правопорядку,
нком
запобігання побутової злочинності

11

Капітальний та поточний
ремонт житлового фонду:
- вул. Робітнича, 4/1
- вул. Заводська, 12
- вул. Грушевського, 2, 9,
13 та 15
- вул. Подільська, 51 та 55
- провул. Новий, 2
- вул. Миру, 46, 69, 136,
138 та 157/2
- вул. Туза, 4
- вул. Барська, 47 та 49
- вул. Є. Андріюка, 2 та 6
- вул. Проскурівська, 7

2018
рік

12

Реалізація міської програми
«Питна вода». Реконструкція
зовнішніх мереж водопостачання
по вул. Є. Андріюка (вул.
Першотравнева) та частково вул.
Барська м. Деражня Хмельницької
області

2018 1050 450
рік

Міськвик Покращення
онком
водопостачання жителів міста
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

13

Реконструкція парку культури та
відпочинку – влаштування
спортивного сектору по вул. Миру
в м. Деражня Хмельницької
області

2018 2800 120
0
рік

Міськвик
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

14

Придбання обладнання дитячих
майданчиків

2018
рік

150

Міськвик Покращення благоустрою міста
онком
КП
«Деражня
нська
ЖЕК №1»

15

Придбання конструкцій
автобусних зупинок

2018
рік

300

Міськвик Покращення благоустрою міста
онком
КП
«Деражня
нська
ЖЕК №1»

16

Співпраця з Державною службою
України з надзвичайних ситуацій
для забезпечення пожежної
безпеки на території міста

10
2018
рік

Міськвик
онком

160
270
120
0
300
200
120
0
300
300
500
300

КП
Покращення житлових умов
Деражнян
ська
«ЖЕК
№1»

Розбудова сучасної спортивної
інфраструктури

Забезпечення пожежної безпеки на
території міста

17

Реконструкція вуличних мереж
водопо стачання мікрорайону
цукровий завод від станції ІІІ-го
підйому води м. Д еражня
Хмельницької області

2018 1349 149
,98
рік ,82

Міськвик Забезпечення якісною водою населення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

18

Реконструкція водопровідної
мережі між 1-2-3-4-5
артсвердловинами в районі с.
Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ –
го підйому води м. Деражня
Хмельницької області

2018 4432
рік ,09

Міськвик Забезпечення якісною водою населення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

49
2,4
5

19

Реконст рукція зовнішніх
мереж водопостачання по вул.
Є. Андріюка (вул.
Першотравнева) та частково
вул. Барська м. Деражня
Хмельницької області

2018 1550
рік ,30

17
2,2
6

Міськвик Забезпечення якісною водою населення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

20

Р е ко н с т р у к ц і я с т а н ц і ї
штучної біологічної очистки
го с п од а р с ь ко - п о бу т о в и х
стоків в м. Деражня
Хмельницької області

2018 1878
рік 2,28

20
86,
92

Міськвик Очищення стічних вод
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

21

Реконструкція мережі
водопроводу по вул. Робітнича в
м. Деражня Деражнянського
району Хмельницької області

2018
рік

299
,61
1

Міськвик Забезпечення якісною водою жителів
онком
вул. Робітнича
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

22

Реконструкція водовідведення
п о вул . Ро б і т н и ч а в м .
Деражня Деражнянського
району Хмельницької області

2018
рік

432
,42
8

Міськвик Оновлення системи водовідведення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

23

Б уд і в н и ц т в о с п о р уд и д л я
р е г ул ю ва н н я р і в н і в вод и в
меженний період на водоймі в м.
Деражня Хмельницької області

2018 1332
рік ,53

14
8,0
6

Міськвик
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

24

Реконст рукція зовнішніх
мереж водовідведення КНС
№ 4 по вул. Промисловій, 8/1
м. Деражня Хмельницької
області

2018
рік

973
,5

Міськвик О н о в л е н н я з о в н і ш н і х м е р е ж
онком
водовідведення КНС № 4 по вул.
КП
Промисловій, 8/1 м. Деражня
«Деражня
нський
міськводо
канал»

25

Реконструкція Артезіанських
свердловин станції ІІ та ІІІ
підйому з встановленням
станції знезараження питної
води в м. Деражня
Хмельницької області

2018
рік

700
,0

Міськвик Забезпечення якісною водою населення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

26

Капітальний ремонт
водонапірної башти місткістю
2*100 м3 і водопостачальної
мережі центральної частини
м. Деражня Хмельницької
області

2018
рік

94,
403

Міськвик Забезпечення якісною водою населення
онком
центральної частини міста
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

27

Ре ко н с т ру к ц і я м е р е ж і
водогону по вул. Туза
та
частково вул. Подільська в м.
Д е р а ж н я Х м е л ь н и ц ь ко ї
області

2018
рік

143
,23
7

Міськвик Забезпечення якісною водою жителів
онком
вул. Туза та вул. Подільська
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

Здійснення регулювання рівнів води
шляхом акумуляції води в водоймі в
багатоводні періоди для запобігання
з н ач н о г о о б м і л і н н я в од о й м и в
меженний період та зниження рівня
води в річці Вовк до критичних значень

28

Реконструкція водовідведення
вул . Ту з а м . Д е р а ж н я
Хмельницької області

2018
рік

16
2,5
72

Міськвик Оновлення системи водовідведення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

29

Реконструкція водовідведення
вул. Подільська м. Деражня
Хмельницької області

2018
рік

70
5,7
78

Міськвик Оновлення системи водовідведення
онком
КП
«Деражня
нський
міськводо
канал»

Секретар міської ради
В. А. Сидорук

