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                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      одинадцята сесія  
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

6 липня 2016 року                           м. Деражня                                        № 2 
                                                                                                  

Про виконання Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста за І півріччя 2016 року 

 Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», заслухавши звіт про 
виконання Програми соціально-економічного  та культурного розвитку міста 
Деражні за І півріччя 2016 року, відповідно до пропозицій постійних комісій 
міської ради, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні за І півріччя 2016 року» взяти до відома 
(додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради вжити заходів щодо забезпечення 
введення в експлуатацію реконструйованої водонапірної башти по  
вул. Грушевського в м .Деражня. 

3. 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                                    А. М. Ковпак 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
          



Додаток 
                                                                                       до рішення  міської ради 
                                                                                       від 06.07.2016 року № 2 
Звіт  про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку  

м. Деражня за І півріччя 2016 року 
Завдання 
програми

Зміст заходів 
Програми

Виконання 
завдань та 
заходів

Обсяги фінансування  за І півріччя 
2016 року, тис. грн..

Виконавец
ь

усього Держ
авни
й 
бюд
жет

Місце 
вий 
бюдже
т

Інші  
джерела

Покращення 
соціально-
економічног
о стану 
міста, 
збільшення 
кількості 
робочих 
місць

Розробка 
«Стратегічного плану 
розвитку міста» з 
метою залучення 
інвестицій, пошуку 
шляхів розвитку та 
зміцнення 
виробництва, 
економічного 
зростання міста

Інститутом 
УДНДІПМ 

«Діпромісто» 
розроблено план 
зонування міста та 
затверджено його на 
сесії міської ради

міськвикон
ком

Благоустрій 
міста

К а п і т а л ь н и й 
ремонт : 
-пров.Пушкіна 
-вул. Шкільна 
-вул.Шевченка 
-вул.Богуна 
-пров.Богуна, 
-вул.Руцького 
-вул.Заводська 

 Реконструкція:  
-парку культури і 
відпочинку 
-
вул.М.Привокзальний 
Поточний ремонт:  
-вул.Пісочної 
-вул.Пушкіна 
-вул.Миру 
-вул.Ш.Алейхема 
-вул.Суворова 
-вул.Зелена 
-вул.Ватутіна 
-пров.Трудовий 
-тротуару по 
вул.Миру 
-вул.Примакова 
-вул.Робітнича 
-під`їздна дорога до 
полігону ТПВ

Виконано робіт по 
капітальному 
ремонту 

пров.Пушкіна на 
суму 148,2 тис.грн., 

виготовлена 
документація по 
вул.Шевченка, 

Шкільна, Заводська 
на суму 9 тис.грн. 

Виконано робіт по 
поточному ремонту 
вулиць на суму 
189,9 тис.грн 
-Пісочна 
-Миру 
-під`їздна дорога до 
полігону ТПВ 
-перехрестя 
вул.Подільська і 
пров.Новий 
.

148,2 

189,9 

48,0 
25,2 
21,7 

95,0

148,2 

189,9 

48,0 
25,2 
21,7 

95,0

Деражнянс
ька «ЖЕК 
№1» 
міськвикон
ком

Реконструк 
ція 
електричних 
мереж

Проведення 
реконструкції 
електричних мереж 
вулиць   Козацької, 
Б.Олійника. 
Ахматової, 
пров.Козацький, 
прибудинкової 
території 
вул.Промислова, 18

виконано 
реконструкцію 
електричних мереж 
по 
прибудинковій 
території  по 
вул.Промисловій

Деражнянс
ька «ЖЕК 
№1» 

міськвикон
ком



Ліквідація 
аварійної 
техногенної 
ситуації

Співпраця з 
державними 
службами водного 
господарства по 
реалізації Програми  
по очистці русла  
річки Вовк

Роботи розпочаті по 
розчистці русла 
річки Вовк 

77,1 77,1 Держвод 
госп

Покращення 
санітарного 
стану міста

Реалізація державної 
програми «Чисте 
місто» із 
запровадженням 
сучасних технологій, 
сортування, 
переробки та 
захоронення твердих 
побутових відходів

Придбані 10 
контейнери для 
збирання твердих 
побутових відходів , 
навісне обладнання 
до трактора,  
міні-трактор 
інвентар

19,8 

96 
65,25 
29,0

19,8 

96 
65,25 
29,0

КП 
«Деражня
нська ЖЕК 
№1» 

міськвикон
ком

Створення 
об`єднань 
співвласникі
в

Співпраця з громадою 
міста по створенню 
об’єднань 
співвласників жителів 
багатоквартирних 
будинків

Робота проводиться  
Створено 1 ОСББ

КП 
«Деражня
нська ЖЕК 
№1» 

міськвикон
ком

Покращення 
якості 
надання 
послуг 
населенню, 
підприємств 
Вам устано 
вам та 
організаціям

Запровадження 
передового  досвіду в 
роботі комунальних 
служб з метою 
покращення послуг, 
що надаються 
жителям, організаціям 
та установам міста, 
фінансування міської 

програми оновлення 
рухомого складу 
основних фондів 
комунальних 
підприємств 
м.Деражні 
Хмельницької області

Придбана 
асенізаційна 
машина, тракторний 
причіп

181,0 181,0 міськвикон
ком

Проведення 
заходів по 
підтримці 
талановитої 
молоді, дітей 
з багатодіт 
них та 
малозабезпе
чених сімей 
та пільгових 
категорій 
населення

Підтримка 
талановитої молоді, 
дітей  з багатодітних 
та малозабезпечених 
сімей, інвалідів, 
ветеранів  війни та 
праці, учасників 
бойових дій в 
Афганістані, 
учасників АТО та їх 
сімей , ліквідаторів 
аварії на 
Чорнобильській АЕС.

Робота проводиться 20,0 20,0 міськвикон
ком

Участь в 
обласних 
футбольних 
змаганнях

Розвиток фізичної 
культури та спорту, 
підтримка міської 
футбольної команди 
«Олімп», міського 
центру фізичного 
здоров’я населення 
«Спорт для всіх», 
різноманітних секцій, 
гуртків і т.ін.

Робота проводиться 26,5 26,5 міськвикон
ком



Розвиток 
підприємниц
тва, 
подолання 
безробіття

Підтримка, співпраця 
та заохочення 
суб’єктів малого та 
середнього 
підприємництва до 
створення нових 
робочих місць

Робота проводиться міськвикон
ком

Забезпеченн
я  
правопорядк
у 
запобігання 
побутової 
злочинності

Співпраця  з 
державними, 
правоохоронними, 
органами 
громадськими 
формуваннями для 
забезпечення 
правопорядку в місті

Робота проводиться    міськвикон
ком

Покращення 
водопостача
ння  жителів 
міста

Реалізація міської 
програми «Питна 
вода». Реконструкція  
мережі холодного 
водопостачання по 
вул. Першотравневій 
в м.Деражня 

               Міськвико
нком 

КП«Дераж 
нянський 
міськводок
анал»

Покращення 
житлових 
умов

Капітальний ремонт 
житлового фонду 

Роботи виконані по 
капітальному  
ремонту покрівель і 
фасаду 
багатоквартирних 
будинків по 
вул.Л.Українки, 3, 
Заводській, 10

58,9 
77,8

  

58,9 
77,8

Міськвико
нком 
КП 

«Деражня
нська ЖЕК 
№ 1»

Покращення 
якості 
надання 
комунальних 
послуг 
жителям 
міста

Реконструкція 
напірного колектора 
від КНС № 4 до 
станції      ШБО в 
м.Деражня 
Хмельницької обл.  

Розпочаті роботи по 
реконструкції 
напірного 

колектора, придбані 
труби на суму 

397,077 тис.грн. 

397,1       397,1 Міськвико
нком 

КП«Дераж 
нянський 
міськводок
анал» 

Покращення 
якості 
питної води

Реконструкція мережі 
водопостачання 
цетральної частини 
міста та водонапірної 
башти  в м.Деражня 

Проведено 
перерахунок 

залишку кошторису 

   Міськвико
нком 

КП«Дераж 
нянський 
міськводок
анал»

Ліквідація 
підтоплення  
садиб і 
житлових 
будинків 
жителів 
пров. 
Примакова, 
пров. 
Заводського, 
вул. 
Сагайдачног
о

Розчистка  русла 
південної притоки 
р.Вовк без назви, 
прилеглої до території 
містечка цукровиків 
м.Деражня 
Хмельницької області

Роботи 
розпочинаються

Міськвико
нком 

КП«Дераж 
нянський 
міськводок
анал» 



   

 Секретар міської ради             В. А. Сидорук 
       

Ліквідація 
підтоплення 
садиб і 
житлових 
будинків 
жителів 
вулиці 
Руцького

Розчистка  русла 
правої притоки р.Вовк 
без назви м.Деражня 
Хмельницької обл.  

Роботи 
розпочинаються

Міськвико
нком 

КП«Дераж 
нянський 
міськводок
анал» 

Покращення 
якості 
надання 
комунальних 
послуг 
жителям 
міста

Реконструкція станції 
штучної біологічної 
очистки 
господарсько-
побутових стоків в 
м.Деражня 
Хмельницької області

Проводяться 
підготовчі роботи 
для виготовлення 

проекту

Покращення 
якості 
питної води

Капітальний ремонт 
артсвердловини в 
м.Деражня, 
мікрорайон Трояни 
Хмельницької обл.  

Виділені кошти з 
фонду 

регіонального 
розвитку, визначено 
підрядника ВАТ 
«Хмельницьке 
БМУ-69»

Покращення 
якості 
надання 
комунальних 
послуг 
жителям 
міста 

Будівництво 
громадського туалету 
в центральній частині 
міста Деражні

Не виконано

Покращення 
якості 
надання 
комунальних 
послуг 
жителям 
міста

Розчистка відстійника 
каналізаційних стоків 
на станції ШБО

Не виконано

Покращення 
якості  
надання 
комунальних 
послуг 
жителям

Поточний ремонт 
водопровідної мережі 
по вул. 
Проскурівській в 
районі кладовища

Виконано 


