
                                                                                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

чотирнадцята сесія 
восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
         липня  2021 року                                     Деражня                                         №  

 
   Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми 
соціально - економічного та культурного розвитку                                                        
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 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. 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: 
1.1. пункт 2 доповнити: 

№ 
п/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконанн

я 
 

 
 
 
 
 
 

Обсяги та джерела 
фінансування 

 

Виконавці 
 
 
 
 
 

 

Очікуваний 
результат 

Держав 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн) 

 

Місцев 
ий 

бюджет 
(тис. 
грн) 

 

Інші 
(тис. 
грн) 

 

2 Капітальний 
ремонт: 
- ділянки вулиці 
Подільська від буд. 
№3 до перехрестя з 
вул. Л.Українки м. 
Деражня 
Хмельницької  
області; 
- ділянка вулиці 
Миру (від перехрестя 
з вул. Майдан 
Привокзальний до 
перехрестя з пров. 
Новий) м. Деражня 
Хмельницької 
області»; 

2021 рік   
 

1 694,0 
 
 
 
 
 
 

1 663,0 
 
 
 
 
 
 
 

  
Міськвиконком 

 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Покращення 
благоустрою 
та 
інфраструкту
ри міста 
 



- ділянка вулиці 
Миру (від перехрестя 
з вул. Майдан 
Привокзальний до 
будинку №19 вул. 
Миру) м. Деражня 
Хмельницької 
області. 
 

1 495,0 
 

 

 
1.2.  такими пунктами:  

№ 
п/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконанн

я 
 

 
 
 
 
 
 

Обсяги та джерела 
фінансування 

 

Виконавці 
 
 
 
 
 

 

Очікуваний 
результат 

Держав 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн 

 

Місцев 
ий 

бюджет 
(тис. 
грн) 

 

Інші 
(тис. 
грн) 

 

46 Ремонт покрівлі  
Деражнянського 
міського будинку 
культури 

2021 рік  35  Міськвиконком 
 

Відділ культури 
та туризму 

Створення 
нормальних 
умов для 
задоволення 
культурно – 
мистецьких 
потреб 
населення  

47 Створення умов в 
закладах загальної 
середньої освіти для 
дистанційного 
навчання з 
використанням 
сучасних технологій: 
- придбання 
ноутбуків для 
педагогічних 
працівників.  

2021 рік 721,44 80,16  Міськвиконком 
 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Організація в 
закладах 
загальної 
середньої 
освіти 
дистанційног
о навчання з 
використання
м сучасних 
технологій. 

 

 
48 Будівництво 

водозабору з 
підземних джерел 
(свердловин) для 
забезпечення 
водопостачанням 
навчально –виховних 
комплексів:   
- Зяньковецький НВК 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад»; 
- Волоський НВК 

2021 рік  147,0  Міськвиконком 
Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Забезпечення 
якісною 
питною 
водою та 
створення 
нормальних 
умов для 
повноцінного 
розвитку 
майбутнього 
покоління 



«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад»; 
- Яблунівський НВК 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад» 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 
СИДОРУК  та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (голова комісії Оксана БЕРЕГОВА). 
                                                                                                                            
 
 Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
 
 
 
 
вик. Н.Косевич  


