
                                                                                                                           ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

         30  листопада  2021 року                           Деражня                                                            №  

 

 

Про внесення змін до Програми соціально- економічного  

та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної  

громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 24 грудня 2020 р. № 2  

 

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 Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік, 

затверджених рішенням сесії міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2:  

1.1. в пункті 2 «Поточний ремонт доріг»: «тротуар по вул. Подільська» в обсягах та 

джерелах фінансування «Міський бюджет» цифри «350» замінити на цифри «189»;  

1.2. в пункті 2 «Поточний ремонт доріг на території Деражнянської міської територіальної 

громади:»: «с. Волоське» в обсягах та джерелах фінансування «Міський бюджет» цифри 

«30,6» замінити на цифри «53,6»;  

1.3. в пункті 2 «Поточний ремонт доріг на території Деражнянської міської територіальної 

громади:»: «с. Красносілка» в обсягах та джерелах фінансування «Міський бюджет» 

цифри «9» замінити на цифри «24». 

2. Доповнити Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік, затверджених 

рішенням сесії міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2: 

2.1. в пункті 2 «Поточний ремонт доріг» словами «вул. Лермонтова» в обсягах та 

джерелах фінансування «Міський бюджет» цифри «28»;  

2.2. в пункті 2 «Поточний ремонт доріг» словами «пров. Подільський» в обсягах та 

джерелах фінансування «Міський бюджет» цифри «80»;  

2.3. в пункті 2 «Поточний ремонт доріг на території Деражнянської міської територіальної 

громади:» словами «с. Коржівці» в обсягах та джерелах фінансування «Міський бюджет» 

цифри «15»; 

2.4. такими пунктами:  
№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

Місцев 

ий 

Інші 

(тис. 



 

 

 

 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

грн.) 

 

 

 

56 Капітальний ремонт 

приміщень харчоблоку 

Деражнянського ліцею 

№2 за адресою: вул. Л. 

Українки, 9, м. 

Деражня, Хмельницька 

область 

2021 рік  50  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Створення 

сучасної їдальні, 

забезпечення 

школярів 

здоровим, 

повноцінним 

харчуванням. 

Зробити 

шкільний 

простір цікавим 

та максимально 

безпечним та 

корисним для 

дітей. 

57 Реконструкція міні-

футбольного поля зі 

штучним покриттям по 

вул. Лесі Українки,9 м. 

Деражня 

Хмельницького району 

Хмельницької 

2021 рік  70  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Розбудова 

сучасної 

спортивної 

інфраструктури 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 


