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Звіт міського голови Ковпака А. М. про діяльність виконавчих органів 
ради за 2019 рік 

 

Шановні депутати! 

Дозвольте мені, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відзвітувати про свою діяльність, про роботу 

міської ради та її виконавчого апарату за 2019 рік.  

Ми пережили непростий рік: президентські та парламентські вибори, 

глобальні державні перетворення, і все це – на фоні війни. Звісна річ, це 

відбилося і на долі громади. Але ми гідно витримали всі перипетії, не 

забуваючи про справи міські. 
Коротко характеризуючи роботу, треба зазначити, що рада працювала 

стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за пріоритетними 
напрямками, розв’язуючи поточні питання життя громади, не 
перетворюючись на арену політичного протистояння. Разом із вами ми 
прагнули організувати її так, щоб рада якомога повніше та ефективніше 
виконувала свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне — 
компетентно приймала відповідні рішення в інтересах громади, 
забезпечуючи вирішення питань жителів міста. 

У 2019 році проведено 12 сесійних засідань міської ради, на яких прийнято 
147 рішень. Особлива увага приділялася благоустрою міста, удосконаленню 
роботи та зміцненню матеріальної бази комунальних підприємств, 
проведенню капітального та поточного ремонту доріг та тротуарів міста, 
технічному обслуговуванню та поточному ремонту вуличного освітлення, 
капітальному ремонту житлового фонду міста, вирішенню проблем з 
водопостачанням та водовідведенням, а також модернізації мереж 
водопостачання та водовідведення у місті та багато інших. Виконавчим 
комітетом міської ради приділялася значна увага питанню соціального 
захисту  населення. За кошти міського бюджету забезпечено перевезення 
пільгових категорій населення міста на міських автобусних маршрутах 
загального користування, підтримку членів сімей загиблих учасників АТО, 
підтримку та співпрацю з державними правоохоронними органами у місті, 
державною службою України з надзвичайних ситуацій на території міста. 

Виконання власних та делегованих державою повноважень здійснював 
виконавчий комітет Деражнянської міської ради в кількості 18 членів 
виконкому. Члени виконавчого комітету — це працівники установ та 
організацій міста, представники різних політичних партій, громадських 
організацій, підприємці. За 2019 рік проведено 14 засідань виконавчого 
комітету міської ради, на яких прийнято 78 рішень. 

З метою своєчасного і достовірного оприлюднення, рішення, прийняті в 
Деражнянській міській раді, розміщувалися на офіційному веб-сайті міської 
ради, окремі в районній газеті «Вісник Деражнянщини». Також зазначу, що 
рішення міської ради приймалися відкритим поіменним голосуванням, 
результати якого оприлюднювалися на офіційному сайті міської ради. 



  Протягом 2019 року діяло 19 програм, затверджених рішеннями сесій 

міської ради, спрямованих на досягнення цілей соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Деражня, а саме: 4 екологічні програми; 3 

програми розвитку фізичної культури та спорту; 2 правоохоронні програми; 

4 соціальні програми; 6 інші.                             

Виконання бюджету міста за 2019 рік 

За підсумками 2019 року до загального та спеціального фондів 

бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 20983,7 тис. 

гривень. За 2018 рік надійшло 29423,0 тис. грн. Зменшення загальної суми 

надходжень в порівнянні з минулим роком пов’язане з трансфертами, яких у 

звітному році надійшло менше на 6858,8 тис. грн.  

         За звітними даними до загального фонду бюджету міста в  2019 році 

надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) 19196,8 тис. грн при 

уточненому плановому розрахунку 18479,1 тис. грн і фактичне виконання 

склало 103,9 відсотка або в сумі 717,7 тис. грн. До спеціального фонду 

бюджету міста  за звітний період надійшло обов’язкових платежів 588,2 тис. 

грн при плановому розрахунку  537,9 тис. грн або 109,4 відсотка, 

перевиконання в сумі  становить 50,3 тис. грн. Фактичне виконання  бюджету 

міста загального і спеціального фондів становить 104 відсотка,  або в сумі  - 

768,0 тис. грн. 

      Крім обов’язкових податкових платежів до спеціального фонду бюджету 

міста надійшли міжбюджетні трансферти (субвенція ) в сумі 1198,7 тис. грн - 

з обласного бюджету. 

       Одним з основних джерел надходження місцевого бюджету є податок на 

нерухоме майно, а саме плата за землю, якого протягом звітного періоду 

одержано на суму 7022,6 тис. грн., що становить 36,6% надходжень 

загального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі 

надходження збільшились на 2523,5 тис. грн. Питома вага надходжень 

єдиного податку в доходах загального фонду становить 33,5% (6427,1 тис. 

грн). Платниками єдиного податку за звітний період перераховано до 

міського бюджету на 1646,4 тис. грн більше, ніж за відповідний період 2018 

року. Питома вага надходжень акцизного податку в доходах загального 

фонду становить 17,3% і у звітному періоді одержано його в сумі 3312,1 тис. 

грн, що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року  надходження по 

даному виду податку зменшились на 560,9 тис. грн. Частка для зарахування  

частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 

територію України пального у 2019 році зменшилась в зв’язку з зменшеним 

обсягом реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

пального на відповідній території за 2019 р. з урахуванням даних 

реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС;   

               Перевиконання по таких видах податку: 

    •  податок на нерухоме майно (відмінне від зем. ділянки) – 110% в сумі 

128,6 тис. грн; 

    •  єдиний податок -111,37 % в сумі 656,3 тис. грн; 



  • адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно –109,66 % , в сумі – 22,4 тис. грн; 

  •  податок на нерухоме майно (плата за землю) – 104,1% або в сумі -277,0 

тис. грн; 

    • екологічний податок – 120,6%  в сумі складає  3,7 тис. грн;  

    • кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 108,0 %  в 

сумі складає  38,6 тис. грн;  

     • надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста -

118,8%, в сумі – 8,0 тис.грн; 

     • адмінштрафи у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв – 160%, в 

сумі – 17,4тис. грн. 

           Невиконання планових показників по таких видах податку: 

  • акцизний податок  – 91,5 % в сумі – 307,9 тис. грн; 

  • транспортний податок – 39,1%  в сумі складає  29,3 тис. грн.     

  • державне мито – 72,5%  в сумі – 3,8 тис. грн; 

  • плата за надання інших адміністративних послуг – 92,4% в сумі – 55,5 тис. 

грн. 

      Крім основних планових надходжень направлено вільний залишок  

коштів міського бюджету визначеного на початок звітного періоду в сумі 

9709,5 тис. грн, в тому числі загального фонду - 478,7 тис. грн, спеціального 

– 9230,8 тис. грн. 

    Видатки загального фонду бюджету міста за 2019 рік, виконано в сумі  

13008,1тис. грн при плані 13069,0тис. грн або на 99,5 % .  

     У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною 

ознакою видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату  

складають  –  3681,3 тис. грн або 28,3 відсотки,  предмети, матеріали, 

обладнання та оплату послуг – 971,0 тис. грн  або 7,5 відсотка,   оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 59,3 тис. грн або  0,5 відсотка,  поточні 

трансферти установам, організаціям – 7749,2 тис. грн або 59,6 відсотків, 

соціальне забезпечення – 91,1 тис. грн або 0,7 відсотка, інші видатки 

складають 10,5 тис. грн або 0,1 відсотка, трансферти органам державного 

управління інших рівнів відповідно до програм та рішень міської ради у 2019 

році – 444,4 тис. грн або 3,4 відсотка до загальної суми використаних 

асигнувань звітного періоду. 

Обсяг захищених статей видатків у  2019 році склав  3831,7 тис. грн або 29,5 

відсотка   видатків загального фонду міського бюджету. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Пріоритетними завданнями програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Деражня насамперед є: 

- забезпечення стабільного та якісного водопостачання та 

водовідведення в місті; 

- благоустрій і підтримка в належному стані доріг 

комунальної власності; 



- реконструкція та розширення мережі зовнішнього 

освітлення міста; 

- проведення ремонтних робіт житлового фонду міста. 

В рамках фінансової підтримки комунальних підприємств міста, 

проведено фінансування оновлення рухомого складу основних фондів 

комунальних підприємств на загальну суму 1106,1 тис. грн.  

Так, протягом 2019 року придбано:  

- отримувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»: розміткової машина -70,0 

тис. грн, навісне обладнання до трактора «Борекс» - 62,0 тис. грн, стріла 

гідравлічна тракторна модифікована ГСГм-1000 «Діапазон» - 198,5 тис. грн, 

сміттєвоз РЕНО-PREMIUM – 195,0 тис. грн, бункер до навісного обладнання 

КО-426 – 198,0 тис. грн. 

- отримувач КП «Деражнянський міськводоканал»: трактор ЕВЕНТ-01 

2201 – 372,3 тис. грн, вакуумний насос на асенізаторний автомобіль – 10,3 

тис. грн. 

В рамках фінансової підтримки в оновленні основних фондів та запасів 

комунальних підприємств міста Деражня, здійснено фінансування на суму 

521,2 тис. грн: 

- отримувач КП «Деражнянський міськводоканал»: станція 

управління та захисту ТК 112-Н1-ОП/5 – 19,5 тис. грн, насос 

багатоступеневий НР 100.4/2 Pentax – 338,8 тис. грн, придбання 

автозапчастин до автомобіля «Газон» - 11,6 тис. грн, витрати на 

поточний ремонт автотранспорту -28,9 тис. грн, придбання шлангів на 

мотопомпу та електродвигун на КНС № 2 – 27,2 тис. грн, витрати на 

виробничі потреби (електроди, труби, метал) – 7,6 тис. грн, придбання 

дизпалива – 30,0 тис. грн, ремонт електродвигуна – 10,0 тис. грн, 

автозапчастини на ГАЗ 3309 –20,3 тис. грн, матеріали для поточного 

ремонту на станції ІІІ підйому – 12,3 тис. грн; 

- отримувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»: корзина садова для 

гідроманіпулятора – 15,0 тис. грн. 

З метою покращення санітарного стану міста, комфорту жителів міста 

протягом 2019 року проведено хлорування криниць міста на суму 6,3 тис. 

грн, придбано нові знаки дорожньої розмітки та оновлено дорожню розмітку 

на комунальних дорогах міста на суму 25,7 тис. грн, придбано нові 

контейнери для збирання побутових відходів на території міста на загальну 

суму 70,0 тис. грн.  

 

Капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення 

У 2019 році зусилля міської влади були спрямовані на реалізацію 

заходів спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію освітлення 

вулиць міста зі встановленням енергозберігаючих ліхтарів. У зв’язку з цим 

реалізовано наступні заходи на загальну суму 614,21 тис. грн: 



- встановлено нові енергозберігаючі світильники вуличного 

освітлення по вул. Радісна, вул. Світлична, вул. Кармалюка, вул. 

Набережна, вул. Робітнича, вул. Сагайдачного, вул. Садова, вул. 

Заремби, вул. Барська, вул. Зелена та вул. Ватутіна в м. Деражня на 

загальну суму 206,3 тис. грн ; 

- витрати електроенергії на вуличне освітлення міста 

протягом 2019 року становлять 407,9 тис. грн. 

 

Дорожнє господарство 

З метою забезпечення утримання в належному стані доріг загального та 

комунального значення, забезпечено освоєння коштів міського бюджету в 

сумі 7855,3 тис.грн. на поточний та капітальний ремонт доріг та тротуарів по 

місту. Протягом 2019 року проведено наступні роботи: 

«капітальний ремонт» - 5 948,9 тис. грн. 

- капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Подільській (від 

перехрестя вул. Туза до перехрестя вул. Л. Українки) – 1330,6 тис. грн; 

- капітальний ремонт ділянки дороги від перехрестя вул. Миру та вул. 

Проскурівської до ПК1+33 – 1379,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт перехрестя вул. Л. Українки та вул.  Подільська – 

297,4 тис. грн; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Робітничій – 1284,9 

тис. грн; 

- територія вул. Майдан Привокзальний, 5 та 5А – 1414,7 тис. грн; 

- улаштування пішохідної доріжки на переході від вул. Робітнича до 

мікрорайону «Цукрового заводу» - 106,0 тис. грн; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення 

капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Є. Андріюка, проведено 

вишуковано-геодезичні роботи та експертизу проекту – 108,8 тис. грн; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення 

капітального ремонту дорожнього покриття від перехрестя вул. М. 

Привокзальний до вул. Л. Українки – 13,6 тис. грн. 

 «поточний ремонт» - 1 906,4 тис. грн. 

- поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна – 198,6 тис. грн;  

- поточний ремонт дороги по вул. Олійника – 195,0 тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по вул. Є. Андріюка – 167,7 тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по вул. Проскурівська – 161,1 тис.  грн; 

- поточний ремонт тротуару по вул. Подільській – 155,5 тис. грн.; 

- поточний ремонт дороги по вул. Шевченка – 102,9 тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по провул. Заводський –33,9 тис. грн; 



- поточний ремонт дороги по вул. І. Заремби – 37,7 тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по вул. Садова – 33,0 тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по вул. Сагайдачного – 47,1 тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по вул. Грушевського – 176,2 тис.грн. 

- дорожнє покриття під’їзду до КП «Деражнянський ЖЕК №1» - 55,9 

тис. грн. 

- поточний ремонт лівостороннього тротуару по вул. Промисловій – 

124,4 тис. грн; 

- поточний ремонт правостороннього тротуару по вул. Промисловій – 

93,5 тис. грн; 

- поточний ремонт тротуару по вул. Миру – 51,6 тис. грн; 

- ремонт стічної каналізації для стічних вод по провул. Піонерський – 

149,0 тис. грн; 

- ямковий ремонт вул. Промислова, Барська, Є. Андріюка -29,4 тис. 

грн. 

Проведені роботи по влаштуванню зони відпочинку біля кінотеатру на 

суму 93,9 тис. грн. 

За рахунок профінансованих коштів на суму 2828,0 тис. грн. «Службою 

автомобільних доріг у Хмельницькій області» проведено ремонтні роботи 

частини дорожнього покриття автомобільної дороги Маниківці-Деражня Т-

23-16 від 14+606 –км 17+206. 

З метою забезпечення утримання в належному стані житлового фонду 

міста, виділено коштів з міського бюджету на капітальний ремонт  

багатоквартирних житлових будинків та поточний ремонт прибудинкових 

територій  в сумі 1408,3 тис. грн. 

Протягом 2019 року проведено наступні роботи: 

«ремонт прибудинкових територій» 

         - ремонт прибудинкової території за адресою вул. Проскурівська, 40 на 

суму 135,2 тис. грн; 

         - ремонт прибудинкової території за адресою вул. Андріюка на суму 

117,4 тис. грн. 

«ремонт житлового фонду» 

- витрати на завершення розпочатого у 2018 році капітального ремонту 

покрівлі за адресою вул. Барська, 47 на суму 108,4 тис. грн; 

- витрати на завершення розпочатого у 2018 році капітального ремонту 

покрівлі за адресою вул. Барська, 49 на суму 121,2 тис. грн; 

- витрати на завершення розпочатого у 2018 році капітального ремонту 

покрівлі за адресою вул. Миру, 157/2 на суму 168,5 тис. грн; 

- капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Соломчука, 14 на суму 

688,8 тис. грн; 



- співфінансування на виконання програми по капітальному ремонту 

багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) за адресою вул. 

Соломчука, 12 на суму 35,3 тис. грн; 

- співфінансування на виконання програми по капітальному ремонту 

багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) за адресою вул. І. 

Зубкова, 17 на суму 33,5 тис. грн ; 

 

Водопровідно-каналізаційні мережі 

На виконання завдань Програми СЕКР на 2019 рік в даній галузі 

виконано наступні завдання: 

- виконано роботи по реконструкції водовідведення по вул. 

Робітнича в м. Деражня на суму 382,4 тис. грн, а також проведено 

поточний ремонт водопроводу по вул. Робітничій на суму 119,2 тис. 

грн, що дало змогу забезпечити безперебійним водопостачанням 

жителів цієї вулиці та вирівняти тиск води у водопровідній мережі 

міста. Роботи проведено за кошти міського бюджету;  

- виконано роботи за рахунок субвенції з обласного бюджету 

в сумі 1279,1 тис. грн по реконструкції зовнішніх мереж водовідведення 

КНС № 4 по вул. Промисловій, 8/1 в м. Деражня Хмельницької області.  

На звітну дату роботи завершені і витрати по об’єкту  складають 1198,7 

тис. грн; 

- виконано роботи по поточному ремонту водовідведення по 

вул. М. Привокзальний в м. Деражня на суму 432,3 тис. грн. Роботи 

проведено за кошти міського бюджету; 

- виконано роботи по поточному ремонту водопроводів по 

вул. Сагайдачного та по вул. Польовій в м.Деражня на суму 26,9 тис. 

грн; 

- виконано роботи по поточному ремонту каналізаційної 

мережі по провул. Піонерському в м. Деражня на суму 22,0 тис. грн; 

- виконано роботи по поточному ремонту водопроводів по 

вул.  І. Зубкова, буд. 1,3,5,7,9,11,13 на суму 263,0 тис. грн ; 

- проведено поточний ремонт СШБО господарсько – 

побутових стоків в м. Деражня  на суму 30,0 тис. грн. 

Виділено кошти з міського бюджету: 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

інженерно-геодезичні,  інженерно-геологічні вишукування для реконструкції 

водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського по вул. Миру до вул. 

Шевченка в м. Деражня -140,7 тис. грн;    

- на виготовлення проектно-кошторисної документації для 

реконструкції каналізаційної мережі від мікрорайону «Сільсьгосптехніка» по 



вул. Промисловій до мікрорайону «Цукровиків» та КНС №6 в м.Деражня на 

суму 86,9 тис. грн. 

За рахунок коштів міського бюджету виготовлено проектно-

кошторисну документацію з реконструкції фонтану по вул. Миру м. Деражня 

на суму 20,0 тис. грн; 

У звітному періоді з міського бюджету виділялись кошти на 

проведення коригування проектно – кошторисної документації таких 

проектів: 

«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» на суму 33,9 тис. грн; 

«Реконструкція вуличних мереж водопостачання мікрорайону 

«Цукровий завод» від станції ІІІ підйому води в м.Деражня Хмельницької 

області» - 9,9 тис. грн.   

  Проведена оплата робіт з реконструкції водопровідної мережі між 1-2-

3-4-5 артсвердловинами в районі с. Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ-го підйому 

води в м. Деражня Хмельницької області в сумі 4724,5 тис. грн, в тому числі 

за кошти державного бюджету 4675,4 тис. гр., місцевого –49,1 тис. грн.  

 

Охорона навколишнього природного середовища та земельні 

відносини 

Для покращення санітарного та екологічного стану м. Деражня 

впродовж 2019 року проведені наступні види робіт: 

-  збирання та вивезення побутових відходів з міського кладовища; 

-  ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища на території міста; 

-  упорядковано газони та висаджено однорічні квіти на вулицях міста 

(53,1 тис.грн.);  

-  видалено аварійні та сухостійні дерева; 

-  проведено роботи з вирубки чагарників та зрізання гілок, прибирання 

бордюр та узбіч, косіння трави по місту; 

- проведено відлов, стерилізацію безпритульних собак; 

- проведено хлорування криниць на території міста на суму 6,3 тис. 

грн; 

- придбано контейнерів для збирання побутових відходів на території 

міста на суму 70,0 тис. грн. 

У 2019 році було виготовлено технічну документацію з нормативно – 

грошової оцінки земель міста на суму 192,0 тис. грн, а також розроблено 

проект землеустрою щодо встановлення меж міста Деражня на суму 90,0 тис. 

грн. 

За рахунок коштів міського бюджету проведено роботи з поточного 

ремонту прибережної смуги річки Вовк в місті Деражня на суму 225,5 тис. 

грн та послуг з обстеження водного об’єкту на суму 4,3 тис. грн. 

За рахунок коштів міського бюджету проведено інженерні, 

гідрогеологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, обстеження 

гідротехнічних споруд, розроблено Паспорт водного об’єкта ставка, площею 



водного дзеркала 50,0000 га, розташованого в межах населеного пункту м. 

Деражня Хмельницької області в сумі 31,7 тис. грн. 

 Також, виготовлено проектно - кошторисну документацію на  

розчистку ложа ставу в м. Деражня Хмельницької області вартістю 150,0 тис. 

грн.  

 

Інвестиційно-будівельний комплекс 

На виконання Програми капітального ремонту багатоквартирних 

житлових будинків міста Деражня на 2019 рік за кошти міського бюджету 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

покрівлі по вул. Соломчука, буд. 14 на суму 11,0 тис. грн та проведено 

роботи по капітальному ремонту покрівлі по вул. Соломчука, буд. 14 на суму 

688,8 тис. грн. 

В сфері будівельних робіт проведено капітальні ремонти  житлового 

фонду по заміні вікон у під’їздах багатоквартирних житлових будинків за 

адресою: вул. Соломчука, буд. 12 під’їзди 1, 2 та вул. І. Зубкова, буд. 17 

під’їзди 3, 4  на виконання затвердженої міською радою Програми 

капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Деражня 

на 2019 рік на загальну суму 68,8 тис. гривень. 

Також, відповідно до Програми капітального ремонту  

багатоквартирних житлових будинків міста Деражня на 2019 рік виготовлено 

проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт будинків № 7, 

№ 9, № 11 по вулиці Проскурівській на загальну суму 250,1 тис. грн. 

Профінансовано витрати з капітального ремонту покрівель 

багатоквартирних житлових будинків № 47 та № 49 по вул. Барській, буд. № 

157/2 по вул. Миру, роботи яких розпочато в 2018 році, на загальну суму 

398,1 тис. грн. 

 

Соціальна та гуманітарна сфера 

   Протягом 2019 року діяла міська Програма відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня, з метою реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий 

проїзд міським автомобільним транспортом на території міста. За рахунок 

фінансування з міського бюджету було виділено кошти на пільгове 

перевезення в сумі 79,6 тис. грн.  

Сім’ям загиблих учасників АТО впродовж року надано матеріальної 

допомоги на суму 80 тис. гривень,  допомоги на поховання на суму 2,1 тис. 

грн. 

Для забезпечення правопорядку, запобіганню побутової злочинності 

продовжується продуктивна співпраця з державними правоохоронними 

органами. Так, протягом 2019 року на виконання Програми профілактики 

злочинності на території Деражнянської міської ради Деражнянського 

району Хмельницької області на 2016-2020 роки, з міського бюджету 

профінансовано заходів на суму 30,0 тис. грн. 



Продовжується співпраця з Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій для забезпечення пожежної безпеки на території 

міста, на виконання заходів Програми забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Деражня на 2016-2020 роки, з міського бюджету протягом 2019 

року профінансовано заходів на суму 25,0 тис. грн. 

У звітному 2019 році з міського бюджету була виділена субвенція на 

районний бюджет  для оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного 

віку соціально вразливих верств населення, що не мають довідок як 

малозабезпечені. Сума субвенції складає 389,4 тис. грн. 

 

Молодіжна політика, розвиток фізичної культури та спорту 

Чітко розуміючи, що забезпечення повноцінного соціального 

становлення і всебічного розвитку молоді та активізація фізкультурно-

оздоровчої роботи серед усіх верств населення міста є одними з головних 

завдань на шляху до формування повноцінного розвинутого суспільства. 

Міською владою у 2019 році проводились заходи спрямовані на підтримку 

дітей та молоді міста, а також заходи щодо формування, зміцнення та 

збереження здоров’я містян, шляхом розвитку спорту. 

З метою розвитку спортивно-оздоровчої інфраструктури міста та 

будівництва нових спортивних об’єктів, протягом 2019 року з міського 

бюджету виділено співфінансування в сумі 100,0 тис. грн на реконструкцію 

парку культури та відпочинку - влаштування спортивного сектору по вул. 

Миру в м. Деражня Хмельницької області.  

На належному рівні виконання Програми розвитку фізичної культури і 

спорту м. Деражня на 2019 рік (75,0 тис. грн ), Програми проведення міських 

культурно-масових заходів на 2019 рік, Програми розвитку волейболу в місті 

Деражня на 2016-2020 роки (20,0 тис. грн), Програми розвитку футболу в м. 

Деражня на 2015-2019 роки (40,0 тис. грн). Також, фінансово підтримувалися 

проведення футбольних турнірів, шахові турніри та змагання з волейболу. 

  
    Шановні депутати! 

У своєму звіті я намагався розкрити не свої особисті досягнення, а підвести 
підсумок тому, як жило і працювало місто, оскільки, як ви розумієте, одна * 
людина нічого не може зробити. Дякую всім, хто не тільки на словах, 
а й конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, 
свій двір, вулицю, наше місто, загалом державу. 

Досягнення гідного рівня життя громадян нашого міста було і залишається 
для мене основною метою роботи на посаді міського голови. Вірю, що 
співпраця однодумців та професіоналів сприятиме забезпеченню 
економічного та соціального розвитку міста і задоволенню потреб моїх 
земляків. 

Відійшов у минуле ще один рік, сповнений надій і тривог, перемог та 
складних випробувань, подолання перешкод та здійснення планів. Ми з 
гідністю витримали усі випробування, разом плідно працювали заради 
кращого майбутнього рідної Деражні. Маю надію, що любов до нашого 



спільного дому, прагнення зробити його кращим буде і надалі слугувати 
головним пріоритетом на майбутнє. 

Щиро дякую за увагу! 
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