
                                                                                                                             
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять третя сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

     31 серпня  2022 року                                    Деражня                                                        № 1 

 

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми соціально-економічного  

та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 

соціального розвитку України», рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

1. Внести зміни до заходів щодо реалізації Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2021 р. № 3:  

 

1.1. в пункті 6.1 «Підтримка членів сімей учасників АТО, в т.ч.: Програма підтримки 

членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції 

на 2022-2025 роки» розділу VI «Соціальний захист» в обсягах та джерелах фінансування 

«Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри «240,0» замінити на цифри «510,0»; 

 

1.2. в пункті 6.2 «Підтримка мало захищених верств населення на території міської 

територіальної громади: Програма «Піклування» Деражнянської міської ради на 2021-2023 

роки» розділу VI «Соціальний захист» в обсягах та джерелах фінансування «Місцевий 

бюджет (тис. грн.)» цифри «60,0» замінити на цифри «200,0»; 

 

1.3. в пункті 10.3 «Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки » розділу Х 

«Задоволення потреб громадян соціально-правового характеру: правопорядок, цивільний 

захист, техногенна безпека та інше» в обсягах та джерелах фінансування «Місцевий 

бюджет (тис. грн.)» цифри «20,0» замінити на цифри «45,0»; 

 

1.4. в пункті 10.4 «Програма організації національного спротиву на території 

Деражнянської міської територіальної громади на сприяння у підготовці та матеріально – 

технічному забезпеченні добровольчих формувань територіальних громад для виконання 

визначених завдань (територіальна оборона)» розділу Х «Задоволення потреб громадян 

соціально-правового характеру: правопорядок, цивільний захист, техногенна безпека та 

інше» в обсягах та джерелах фінансування «Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри «2427,5» 

замінити на цифри «2463,8»; 



2. Доповнити заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2021 р. № 3: 

 

2.1. розділ IV «Освіта» пунктом 4.20; 

 

2.2. розділ V «Охорона здоров’я» пунктами 5.6, 5.7: 

 
№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис.грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюджет 

(тис.грн) 

 

Інші, 

обласний 

бюджет, 

районний 

бюджет 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІV. Освіта 
4.20 Проведення заходів 

пожежної безпеки 

Деражнянського ліцею 

№ 2 

2022 рік  321,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Створення 

безпечних умов 

навчання у 

закладах 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

V. Охорона здоров’я 

5.6 Придбання 

медикаментів для 

медичної допомоги 

пацієнтам з гострою 

респіративною 

хворобою COVID-19 

2022 рік  300,0  Міськвиконком 

КНП 

«Деражнянська 

МБЛ» 

Гарантування 

медичного 

захисту 

пацієнтів 

лікарні 

внаслідок 

інфікування 

COVID-19 

5.7 Забезпечення надійної 

роботи 

фармацевтичної 

системи громади: 

- Програми розвитку 

КП «Деражнянська 

міська аптека»  

Деражнянської міської 

ради на 2022 рік 

2022 рік  27,0  Міськводоканал 

КП 

«Деражнянська 

міська аптека» 

Забезпечення 

надійності 

роботи 

фармацевтично

ї системи міста 

та громади 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Оксана БЕРЕГОВА). 

                                                                                                                            

 

 

  

Міський голова                                                                                               Андрій  КОВПАК 

 


