
                                                               
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 
восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                      проект        
  29 жовтня  2021 року                           Деражня                                              №  

Про внесення змін до рішення міської ради від 24  
грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження Програми                                 
благоустрою Деражнянської міської громади на 2021 рік» 
       
   Керуючись п. 23 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в    
Україні», відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, 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 
2021 рік та викласти їх в новій редакції (Додаток 1): 

     
 - розділ I «Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів благоустрою» 6 

«Села Деражнянської міської громади» доповнити пунктами 1.6.3 - 1.6.6: 
1.6.3 Технічне обстеження димо-вентилізаційних каналів житлових будинків та 

подальше їх використання, перевірка газосигналізаторів на спрацювання 
адмінбудівель с. Волоське, с. Зяньківці, с. Маниківці, с. Новосілка, с. Яблунівка КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» Хмельницької області в сумі 4 080 грн. 
    1.6.4 Технічне обслуговування  за сезон - 26 000 грн. 

1.6.5 Розподіл газу - 3 126 грн. 
1.6.6 Придбання газу - 10 000 гривень.  

                - внести зміни в розділ II «Витрати з поточного ремонту об’єктів 
благоустрою» 1. «Вулично-дорожня  мережа та споруди на ній» п.2.1, а саме: «вул. 
Подільська 189 535 грн.» замінити на «вул. Подільська 41 505 гривень».  

 - внести зміни в розділ IIІ « Витрати по капітальному ремонту об’єктів 
благоустрою» , а саме доповнити 2. «Об’єкти соціально-культурної сфери»: 

- Проектно-кошторисна документація «Реконструкція частини парку культури та 
відпочинку (благоустрій  території)  по вул. Миру  в м. Деражня Хмельницької 
області» - 35 000 грн.; 



- Схеми та пропозиції  (візуалізація) по обєкту «Реконструкція частини парку 
культури та відпочинку (благоустрій  території)  по вул. Миру  в м. Деражня 
Хмельницької області» - 15 000 грн.; 

- Експертиза проектно-кошторисної  документації «Реконструкція частини парку 
культури та відпочинку (благоустрій  території)  по вул. Миру  в м. Деражня 
Хмельницької області» - 5 024 грн.; 

- Експертиза проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного 
комплексу (стадіон) по вул. І.Зубкова 5/1 в м. Деражня» Хмельницької області -  
49 800 гривень. 

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
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