
 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят друга сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

   липня 2020 року                          м. Деражня                                            №  
 

   Про внесення змін до рішення міської ради 

від 20 грудня 2019 р. № 5 «Про затвердження Програми 

соціально- економічного та культурного розвитку міста  

Деражня на 2020 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 2020 рік, затверджених рішенням сесії міської 

ради від 20 грудня 2019 р. № 5, а саме: 

- в пункті 2 «Поточний ремонт доріг»: 

«вул. Сонячна» цифри «100» замінити цифрами «50»; 

«вул. Козацька» цифри «100» замінити цифрами «50»; 

«вул. Промислова (дорожнє покриття заїзд до буд. 18/1; 18/4; 18/5)» цифри «100» 

замінити цифрами «50»; 

«вул. Грушевського (перехрестя біля щоденного ринку)»  цифри «100» замінити 

цифрами «50»; 

« вул. Подільська: 1) тротуар» цифри «200» замінити цифрами «100»; 

« вул.  Подільська: 2) дорожнє покриття біля буд. 49/2 та 49/3» цифри «200» 

замінити цифрами «100»; 

«провул. Трудовий» цифри «100» замінити цифрами «50»; 

«провул. Піонерський» цифри «100» замінити цифрами «50»; 

«вул. Горького» цифри «200» замінити цифрами «100»; 

«вул. Андріюка» цифри «200» замінити цифрами «100»; 

«вул. Слов’янська» цифри «137» замінити цифрами «84»; 

-  в пункті 2 «Прибудинкові території»: 

 «прибудинкова територія вул. Б.Олійника, 41/1» цифри «190» замінити цифрами 

«125»; 

«прибудинкова територія вул. І. Зубкова, 3, 5, 7, 9» цифри «359,7» замінити на 

«прибудинкова територія вул. І. Зубкова, 3» сума «13»; «прибудинкова територія вул. І. 

Зубкова, 5» сума «73»; «прибудинкова територія вул. І. Зубкова, 7» сума «87»; 

«прибудинкова територія вул. І. Зубкова, 9» сума «175»; 

«прибудинкова територія вул. Миру, 69» цифри «190» замінити цифрами «119»; 



«прибудинкова територія вул. Грушевського, 2» цифри «190» замінити цифрами 

«119»; 

«прибудинкова територія вул. Грушевського, 7» цифри «190» замінити цифрами 

«119»; 

«прибудинкова територія вул. Барська, 45» цифри «190» замінити цифрами «119»; 

«прибудинкова територія вул. Андріюка, 2, 6, 8» цифри «400» замінити цифрами 

«357»; 

«прибудинкова територія вул. Подільська, 51» цифри «194,7» замінити цифрами 

«119»; 

«прибудинкова територія вул. Л. Українки, 3» цифри «200» замінити цифрами 

«119»; 

- в пункті 35 «Реконструкція стадіону в м. Деражня» цифри «232,8» замінити цифрами 

«282,8»; 

- в пункті 37 «Поточний ремонт станції штучної біологічної очистки господарсько-

побутових стоків в м. Деражня Хмельницької області» цифри «119,6» замінити цифрами 

«358,9». 

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

розвитку міста Деражня на 2020 рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 20 

грудня 2019 р. № 5, а саме: 

-  пункт 2 «Поточний ремонт доріг»: 

«під’їзд до прибудинкових територій буд.157/1 та буд.157/2 по вул. Миру» цифрами 

«163»; 

-  пункт 2 «Прибудинкові території»: 

«прибудинкова територія вул. Л.Українки , 2»  цифрами «112»; 

«прибудинкова територія вул. Миру, 157/1»  цифрами «80»; 

«прибудинкова територія вул. Миру, 157/2»  цифрами «130»; 

«прибудинкова територія вул. Грушевського, 13»  цифрами «119»; 

«прибудинкова територія вул. Соломчука, 1Г»  цифрами «119»; 

- пунктом 39 такого змісту: 

 
№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Інші 

(тис. 

грн.) 

 

39 Поточний ремонт 

водогону по вул.. 

Слобода 

2020 рік  261,1  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечен

ня якісною 

питною 

водою 

населення 

міста 

 

3. 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 Валерій ЯГЛІНСЬКИЙ). 

                                                                                                                                 

 

 Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
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