
!  
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят сьома сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

24 квітня 2019 року                       м.  Деражня                                     № 10 

   Про внесення змін до рішення міської ради 
від 21 грудня 2018 р. № 2 «Про програму соціально- 
економічного та культурного розвитку міста на 2019 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», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражня на 2019 рік, затверджених рішенням сесії міської 
ради від 21 грудня 2018 р. № 2, а саме: 
- в п. 2 «Поточний ремонт доріг»: 

-  вул. Сонячна, цифри «350» замінити цифрами «194»; 
-  вул. Андріюка, цифри «0» замінити цифрами «156». 

- в п. 2 «Капітальний ремонт доріг»: 
 - територія вул. Майдан Привокзальний, 5 та 5А, цифри «200» замінити цифрами 
«1 490,1»;  
- вул. Андріюка, фінансування з міського бюджету цифри «0» замінити цифрами 
«199,5»; 
- вул. Подільська, цифри «200» замінити цифрами «1 417,2». 

- в п.8 «Підтримка в оновленні основних фондів, запасів комунальних підприємств  
м. Деражня Хмельницької області», цифри «358,3» замінити цифрами «448,5»; 
- в п.22 «Реконструкція зовнішніх мереж водовідведення КНС № 4 по вул. Промисловій, 
8/1, м. Деражня Хмельницької області», в графі «Джерела фінансування: «Державний 
бюджет» цифри «0» замінити цифрами «1279»; «Місцевий бюджет» цифри «1279» 
замінити цифрами «22,1»;  
- в п. 18 «Реконструкція парку культури та відпочинку – влаштування спортивного сектору 
по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області» в графі «Джерела фінансування: 
міський бюджет» цифри «0» замінити цифрами «100»; 
- в п. 26 «Реконструкція водовідведення по вул. Робітнича в м. Деражня Деражнянського 
району Хмельницької області», цифри «453,190» замінити цифрами «543,8»; 
- в п. 29 «Поточний ремонт прибережної смуги річки Вовк», цифри «225,485» замінити 
цифрами «229,825». 



2. Доповнити п. 2 «Капітальний ремонт доріг» Заходів щодо реалізації програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2019 рік, затверджених 
рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2018 р. № 2, таким підпунктом: 

3. Доповнити Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражня на 2019 рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 21 
грудня 2018 р. № 2,  пунктами 30, 31, 32, 33 виклавши в такій редакції: 

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
викона
ння 

Обсяги та джерела 
фінансування 

Виконавці Очікуваний 
результат

Держав 
результат 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн.)

Місцев 
ий 

бюджет 
(тис. 
грн.) 

Інші 
(тис. 
грн.) 

2 Капітальний ремонт 
доріг: 
- облаштування 
сходових маршів від 
вул. Робітнича до 
мікрорайону 
Цукрового заводу

2019 13,6
Міськвиконком 

КП 
«Деражнянський 
ЖЕК №1»

Покращення 
благоустрою 
міста

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
викона
ння 

Обсяги та джерела 
фінансування 

Виконавці Очікуваний 
результат

Держав 
результат 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн.)

Місцев 
ий 

бюджет 
(тис. 
грн.) 

Інші 
(тис. 
грн.) 

30 Реконструкція 
водогону від 
водонапірної башти 
по вул. 
Грушевського, по 
вул. Миру до вул. 
Шевченка в м. 
Деражня 
Хмельницької 
області

2019 164,395
Міськвиконком 

КП 
«Деражнянський 
місьководоканал»

Забезпечення 
я к і с н о ю 
в о д о ю 
населення

31 Реконструкція 
фонтану по вул. 
Миру в м. Деражня 
Хмельницької 
області

2019 20,00
Міськвиконком 

КП 
«Деражнянський 
ЖЕК №1»

Покращення 
благоустрою 
міста

32 Поточний ремонт 
водопроводів по вул. 
Сагайдачного та по 
вул. Польова

2019 19,3
Міськвиконком 

КП 
«Деражнянський 

ЖЕК №1

Забезпечення 
в о д о ю 
населення

33 Розчистка частини 
ложа ставу в м. 
Деражня 
Хмельницької 
області

2019 149,98
Міськвиконком 

КП 
«Деражнянський 

ЖЕК №1

Забезпечення 
я к і с н о ю 
в о д о ю 
населення



4. 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                                                                                 Ковпак А. М. 


