
                                                                                                                        ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

   червня 2018 року                                        м. Деражня                             №  
 
Про внесення змін до рішення міської ради 
від 22 грудня 2017 р. № 2 «Про затвердження програми 
благоустрою міста Деражня на 2018 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 з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2018 
рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2017 р. №2 «Про 
затвердження програми благоустрою міста Деражня на 2018 рік», а саме: 
- в п. 1.1 «Видалення трави з обочин, кюветів і водовідвідних канав, косіння трави і 
буряну на ухилах насипів і виїмках дороги. Систематичне очищення покриттів від пилу, 
сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання, фарбування бордюрів, 
прибирання місць загального користування»  цифри «471098» замінити цифрами 
«489184»; 
- в п. 1.2 «Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фрикційними та 
іншими протиожиледними матеріалами»  цифри «505552» замінити цифрами «516302»; 
- в п. 1.4 «Розчистка і обрізка сухост.і аварійних дерев по місту та обкос дикор. трав.  
Вивіз стихійних сміття, сухого листя, гілля, буряну»  цифри «437074» замінити цифрами 
«446250»; 
- в п. 1.5 «Догляд за газонами:розпушення та розкидання снігу, прочісування газону 
граблями, весняне та літнє підживлення газонів, поливання, прополювання»  цифри 
«83527» замінити цифрами «85707»; 
- в п. 1.7 «Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд, заміна 
електроламп, миття та протирання світильників» цифри «251224» замінити цифрами 
«256846»; 
- в п. 1.9 «Усі  види робіт з утримання зелених  насаджень кладовища: косіння трав, 
згрібання та вивезення опалого листя, очищення  та вивезення стовбурів та гілля, 
утримання  проїздів та пішохідних доріжок, систематичне очищення  доріжок, проїздів від 
снігу, льоду»  цифри «170054» замінити цифрами «176594»; 
- в п. 1.10 «Догляд  за станом полігону»  цифри «261965» замінити цифрами «268098»; 
- в п. 1.11 «Прибирання міської вбиральні»  цифри «113529» замінити цифрами «117890»; 
 
 



- Всього по розділу І «Утримання об’єктів міського благоустрою» цифри «2 695 023» 
замінити цифрами «2 757 871»; 
- в розділі ІІ «Вуличньо-дорожня мережа .Поточний ремонт доріг та покрівель»: Покрівлі  
цифри «3 031 229» замінити цифрами «2 575 729»; 
- Всього по розділу ІІ «Вуличньо-дорожня мережа .Поточний ремонт доріг та покрівель»: 
цифри «8 271 229» замінити цифрами «7 815 729»; 
- Всього по розділу ІІІ «Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою. Вулично –
дорожна мережа»: цифри «500 000» замінити цифрами «955 500»; 
- Всього по Заходах з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що перебувають 
на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2018 рік цифри 
«11 466 252» замінити цифрами «11 529 100». 
 
2. Доповнити в Заходах з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2018 
рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2017 р. №2 «Про 
затвердження програми благоустрою міста Деражня на 2018 рік», а саме: 
- в розділі ІІІ «Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою. Вулично –дорожна 
мережа» доповнити пунктом 2 такого змісту: 
№ 
п/п 

 

Найменування робіт Одиниця 
виміру 

Кількість Вартість 

2. 
 

Капітальний ремонт об’єктів 
міського благоустрою 
(капітальний ремонт 
покрівель): 
- вул.. Барська, 49 
- вул. Соломчука, 12 
- вул.. Соломчука, 4 
- вул.. М.Привокзальний, 8 
 
ВСЬОГО: 

м2   
 
 
 
246 131 
58 869 
49 800 
100 700 
 
455 500 

 
 
2. 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 
 
 
Виконавець: 
Косевич  


