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Вступ 

Виконком міської ради, за участю депутатів міської  ради, упродовж 
року, вживав заходів щодо виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражня на 2018 рік. 

Робота міської  ради проводиться відкрито, в інтересах громади, 
забезпечуючи вирішення питань жителів, які в компетенції та фінансовій 
можливості міської ради. 

Систематично проводилися засідання виконавчого комітету та сесій 
міської ради. Протягом 2018 року проведено  20 сесійних засідань міської 
ради, на яких прийнято 140 рішень, 13 засідань виконавчого комітету, на 
яких прийнято 117 рішень. 

 Особлива увага приділялася благоустрою міста, удосконаленню 
роботи та зміцненню матеріальної бази комунальних підприємств, 
проведенню капітального та поточного ремонту доріг та тротуарів міста, 
технічному обслуговуванню та поточному ремонту вуличного освітлення. 
Виконавчим комітетом міської ради приділялася значна увага питанню 
соціального захисту  населення. 

За кошти міського бюджету забезпечено  перевезення пільгових 
категорій населення міста на приміських автобусних маршрутах загального 
користування, підтримку членів сімей загиблих учасників АТО, підтримку та 
співпрацю з державними правоохоронними органами у місті, державною 
службою України з надзвичайних ситуацій на території міста, 
Деражнянським відділенням Красилівської об’єднаної державної податкової 
інспекції.  

Протягом 2018 року діяло 15 програм, затверджених рішеннями міської 
ради, спрямованих на досягнення цілей соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражня, а саме: 3 екологічні програми; 3 
програми розвитку фізичної культури та спорту; 2 правоохоронні програми; 
3 соціальні програми; 4 інші. 

Велика увага приділялася зміцненню фінансової основи міського 
бюджету за рахунок субвенцій. З різних джерел фінансування (Державний 
фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, Фонд соціально-
економічного розвитку, Служба автомобільних доріг у Хмельницькій 
області) впродовж 2018 року залучено 12,749 млн грн для реалізації місцевих 
проектів. Інвестиції в розрахунку на одного жителя міста з наростаючим 
підсумком становлять 1275,0 гривень.  На протязі минулого року освоєно 
інвестицій на суму 7840,9 тис. грн, що в порівнянні до минулого року складає 
313,7 %.                    

Основними напрямками, на які були направлені залучені кошти це: 
- забезпечення якісною питною водою населення, розв’язання 

проблем водопостачання та водовідведення для населення та суб’єктів 
господарювання; 

- охорона водних об’єктів та ресурсів; 
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- здійснення капітального та поточного ремонту вулично-
дорожньої інфраструктури міста; 

- будівництво нових об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури. 
 

2. Житлово-комунальне господарство 
Пріоритетними завданнями програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Деражня насамперед є: 
- забезпечення стабільного та якісного водопостачання та 

водовідведення в місті; 
- благоустрій і підтримка в належному стані доріг комунальної 

власності; 
- реконструкція та розширення мережі зовнішнього освітлення 

міста; 
- проведення ремонтних робіт житлового фонду міста. 
В рамках фінансової підтримки комунальних підприємств міста, 

проведено фінансування оновлення рухомого складу основних фондів 
комунальних підприємств на загальну суму 802,25 тис. грн.  

Так, протягом 2018 року придбано:  
- отримувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»:  
гілкоподрібнювач – 124,8 тис. грн, електрогенератор – 17,7 тис. грн, 
шпріцемет РІСО2 зі стволом в комплекті – 24,5 тис. грн, електромеханічний 
дровокол – 31,6 тис. грн, токарний станок – 65,0 тис. грн, каналізаційна 
машина – 30,0 тис. грн; 
- отримувач КП «Деражнянський міськводоканал»:  
капітальний ремонт двигуна екскаватора – 180,2 тис. грн, мотопомпа – 20,2 
тис. грн,  свердловинні насоси для постачання питної води для артсвердловин 
– 133,25 тис. грн, насосна частина агрегата – 175,0 тис. грн. 

В рамках фінансової підтримки в оновленні основних фондів та запасів 
комунальних підприємств здійснено фінансування на суму 99,35 тис. грн. 
(отримувач КП «Деражнянський міськводоканал»: глибинний насос – 20,25 
тис. грн, лічильники  - 5,8 тис. грн, труби для поточного ремонту КНС № 4 – 
17,7 тис. грн, датчик (магнітометр) – 6,6 тис. грн, інші матеріали – 49,0 тис. 
грн). 

З метою покращення санітарного стану міста, комфорту жителів міста 
протягом 2018 року встановлено 3 нові автобусні зупинки загальною 
вартістю 70,7 тис. грн, придбано новий санітарний модуль вартістю 145,0 
тис. грн, встановлено нові лавки та території міста на суму 41,9 тис. грн, нові 
контейнери та урни для збирання побутових відходів на території міста на 
загальну суму 76,0 тис. грн.  

 
Капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення 

У 2018 році зусилля міської влади були спрямовані на реалізацію 
заходів спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію освітлення 
вулиць міста зі встановленням енергозберігаючих ліхтарів. У зв’язку з цим 
реалізовано наступні заходи на загальну суму 420,0 тис. грн: 
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- встановлено нові енергозберігаючі світильники вуличного 
освітлення по вул. Миру, Горького, Кринична, Шевченка, Б. Олійника, 
Першотравнева в м. Деражня в загальній кількості 138 шт.; 

- встановлено нові електроопори в кількості 6 шт. та 
енергозберігаючі світильники на опорах по вул. Б. Олійника; 

- придбано вуличних ліхтарів на суму 154,3 тис. грн; 
- витрати електроенергії на вуличне освітлення протягом року 

становлять 265,7 тис. грн. 
 

Дорожнє господарство 
З метою забезпечення утримання в належному стані доріг загального та 

комунального значення, забезпечено освоєння коштів міського бюджету у 
сумі 6142,92 тис. грн на поточний та капітальний ремонт доріг та тротуарів 
по місту. Протягом 2018 року проведено наступні роботи: 

«капітальний ремонт» 
- капітальний ремонт дороги по вул. Миру (виготовлення проектів та 

експертиза)  –  274,7 тис. грн; 
- капітальний ремонт дороги по вул. Подільська – 1 462,5 тис. грн; 
- капітальний ремонт дороги по вул. Суворова – 541,5 тис. грн; 
- капітальний ремонт дороги по вул. Ш. Алейхема – 455,4 тис. грн; 

          - капітальний ремонт правостороннього та лівостороннього тротуару по 
вул. Миру – 1 146,22 тис. грн. 

«поточний ремонт» 
- поточний ремонт дороги до міського полігону  – 136,5 тис. грн;  
- поточний ремонт дороги по вул. Ревуцького – 397,6 тис. грн; 
- поточний ремонт дороги по вул. М. Привокзальний – 13,1 тис. грн; 
- поточний ремонт дороги по вул. Грушевського – 7,4 тис. грн; 
- поточний ремонт дороги по вул. Мічуріна – 191,3 тис. грн; 
- поточний ремонт дороги по вул. Круча – 585,1 тис. грн; 
- поточний ремонт дороги по вул. Островського – 37,8 тис. грн; 

          - поточний ремонт перехрестя по вул. Проскурівській на суму 195,8 
тис. грн та тротуару по вул. Проскурівській (район Містечко) на суму 23,1 
тис. грн; 

- поточний ремонт дороги по вул. Пушкіна – 127,6 тис. грн; 
- ремонт стічної каналізації для стічних вод по вул. Проскурівській на 

суму 98,9 тис. грн; 
          - проведено поточний ремонт дороги за адресою провул. Новий, 2 на 
суму 98,4 тис. грн. 

За рахунок профінансованих коштів на суму 2 555,08 тис. грн 
«Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області» та  
співфінансування міської ради в сумі 350,0 тис. грн проведено ремонтні 
роботи дорожнього покриття автомобільної дороги Голосків–Лука-Барська та 
Маниківці-Деражня (заміна дорожнього покриття перехрестя біля світлофору 
по вул. Проскурівській). 
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З метою забезпечення утримання в належному стані житлового фонду, 
що перебуває на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№1», виділено кошти з міського бюджету на поточний та капітальний ремонт 
прибудинкових територій та покрівель у сумі 2 029,6 тис. грн. 

Протягом 2018 року проведено наступні роботи: 
«ремонт прибудинкових територій» 

         - ремонт прибудинкової території за адресою вул. Миру, 87А на суму 
128,3 тис. грн; 
          - ремонт прибудинкової території за адресою вул. Грушевського, 9 на 
суму 50,0 тис. грн. 

 «ремонт житлового фонду» 
- витрати на завершення розпочатого у 2017 році капітального ремонту 

покрівлі за адресою вул. Соломчука, 4 на суму 43,3 тис. грн; 
- витрати на проведення поточного ремонту покрівлі за адресою вул. 

Соломчука, 10 на суму 16,9 тис. грн; 
- капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Соломчука, 12 на суму 

193,0 тис. грн; 
- витрати на проведення поточного ремонту покрівлі за адресою вул. 

Зубкова, 1 на суму 70,2 тис. грн; 
- капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. М. Привокзальний, 8 на 

суму 146,0 тис. грн; 
- витрати на завершення розпочатого у 2017 році капітального ремонту 

покрівлі за адресою провул. Піонерський, 5 на суму 59,1 тис. грн; 
- витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт покрівлі за адресою провул. Новий, 2 на суму 16,7 тис. 
грн; 

- капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Миру, 157/2 на суму 
376,4 тис. грн; 

- витрати на проведення поточного ремонту покрівлі за адресою вул. 
Миру, 69 на суму 8,4 тис. грн; 

 - капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Барська, 49 на суму 
449,1 тис. грн; 

- капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Барська, 47 на суму 
452,2 тис. грн; 

Витрати по технагляду за 2017 рік становлять 20,0 тис. грн. 
 

Водопровідно-каналізаційні мережі 
На виконання завдань Програми СЕКР на 2018 рік в даній галузі 

виконано наступні завдання: 
- виконано роботи по реконструкції зовнішніх мереж 

водопостачання по вул. Є. Андріюка (вул. Першотравнева) та частково 
Барська м. Деражня Хмельницької області на суму 1822,6 тис. грн, що дало 
змогу забезпечити водопостачанням жителів цих вулиць та вирівняти тиск 
води у водопровідних мережах міста. Роботи проведено за кошти субвенції, 
що виділені з обласного бюджету;  
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- виконано роботи по об’єкту «Будівництво споруди для 
регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня 
Хмельницької області» на суму 1474,4 тис. грн для здійснення регулювання 
рівнів води на водоймі та зниження критичних значень. За рахунок обласного 
бюджету виконано робіт на суму 1327,0 тис. грн та 147,4 тис. грн за рахунок 
співфінансування з міського бюджету; 

- виділено кошти з міського бюджету на виготовлення проектно-
кошторисної документації на об’єкт «Будівництво артезіанської свердловини 
по вул. Лісовій та мережі водогону по вул. Б. Олійника, вул. Дорошенка, вул. 
Молодіжній, вул. Ахматової, вул. Ювілейній  в м. Деражня Хмельницької 
області» в сумі 30,0 тис. грн; 

- за рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт 
мережі водопроводу по вул. Робітнича в м. Деражня  на суму 225,3 тис. грн; 

- за рахунок коштів міського бюджету проведено роботи по 
реконструкції мережі водогону по вул. Туза та частково вул. Подільська в м. 
Деражня на суму 132,9 тис. грн з метою забезпечення якісною водою жителів 
цих вулиць; 

- за рахунок коштів міського бюджету проведено роботи по 
реконструкції водовідведення по вул. Туза (213,3 тис. грн) та вул. Подільська  
(493,5 тис. грн) в м. Деражня на загальну суму 706,8 тис. грн з метою 
оновлення системи водовідведення; 

- за кошти міського бюджету через одержувача бюджетних коштів 
КП «Деражнянський міськводоканал» проведені роботи з поточного ремонту 
водонапірної башти на суму 90,4 тис. грн. 

 
3. Охорона навколишнього природного середовища 

Для покращення санітарного та екологічного стану м. Деражня 
впродовж 2018 року проведені наступні види робіт: 

-  збирання та вивезення побутових відходів з міського кладовища; 
-  ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища на території міста; 
-  упорядковано газони та висаджено однорічні квіти на вулицях міста 

(40,8 тис. грн);  
-  видалено аварійні та сухостійних дерев в кількості 38 шт.; 
-  проведено роботи з вирубки чагарників та зрізання гілок, прибирання 

бордюрів та узбіч, видалення дерев, косіння трави по місту; 
- проведено відлов, стерилізацію безпритульних собак (12,6 тис. грн); 
- придбано санітарний модуль на суму 145,0 тис.грн; 

          - проведено хлорування криниць на території міста на суму 6,2 тис. грн; 
          - придбано контейнери та урни для збирання побутових відходів на 
території міста на суму 76,0 тис. грн. 
 

4. Інвестиційно-будівельний комплекс 
З метою покращення якості послуг з обслуговування пасажирів у місті 

в вересні 2018 року розроблено проектно-кошторисну документацію на 
«Капітальний ремонт нежитлової будівлі автостанції по вул. Миру, 95 в м.  
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Деражня Деражнянського району Хмельницької області» вартістю 55,6 тис. 
грн. Для реалізації проекту згідно проектно-кошторисної документації  
необхідно 1497,911 тис. грн. Капітальний ремонт будівлі заплановано на 
2019 рік. 

Також, у грудні 2018 року проведено співфінансування об’єктів 
районного бюджету в рамках реалізації обласних проектів на загальну суму 
150,0 тис. грн, а саме у галузі освіти: 

- будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. 
Миру, загальна вартість проекту становить 1 500,0 тис. грн. 

В сфері будівельних робіт також проведено поточні ремонти   
житлового фонду, що знаходиться на балансі КП «Деражнянська ЖЕК №1»  
на суму 73,8 тис. гривень. 

 
5. Соціальна та гуманітарна сфера 

Впродовж 2018 року на ім’я міського голови надійшло 1768 звернень, з 
них 1534 письмових звернень та 205 на особистий прийом громадян.  

У 2018 році мешканцям міста видано 4624 довідки, з них: 13- відносно 
сім’ї, молоді та спорту, 279 – аграрної політики і земельних відносин, 26 –
будівництва, 69- соціального захисту, 37 – комунального господарства, 8 – 
екології та природних ресурсів, 1181– зняття та реєстрація місця проживання. 

Сім’ям загиблих учасників АТО впродовж року надано матеріальної 
допомоги на суму 35 тис. гривень,  допомоги на поховання на суму 4,6 тис. 
грн. 

Протягом 2018 року діяла міська Програма відшкодування витрат за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на території міста 
Деражня, з метою реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий 
проїзд міським автомобільним транспортом на території міста. За рахунок 
фінансування з міського бюджету було виділено кошти на пільгове 
перевезення в сумі 59,9 тис. грн. 

На виконання Програми щодо організації обслуговування платників 
податків на території  міста Деражня на 2018-2019 роки, з метою покращення 
сервісного обслуговування платників податків та території міста, з міського 
бюджету профінансовано заходів по Програмі на суму 10,0 тис. грн. 

Для забезпечення правопорядку, запобіганню побутової злочинності, 
продовжується продуктивна співпраця з державними правоохоронними 
органами. Так, протягом 2018 року на виконання Програми профілактики 
злочинності на території Деражнянської міської ради Деражнянського 
району Хмельницької області на 2016-2020 роки, з міського бюджету 
профінансовано заходів на суму 35,0 тис.грн. 

Продовжується співпраця з Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій для забезпечення пожежної безпеки на території 
міста, на виконання заходів Програми забезпечення пожежної безпеки на 
території м. Деражня на 2016-2020 роки, з міського бюджету протягом 2018 
року профінансовано заходів на суму 30,0 тис. грн. 
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У звітному 2018 році з міського бюджету була виділена субвенція на 
районний бюджет  для оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного 
віку соціально вразливих верств населення, що не мають довідок як 
малозабезпечені. Сума субвенції складає 221,4 тис. грн. 

 
6. Молодіжна політика, розвиток фізичної культури та спорту 
Чітко розуміючи, що забезпечення повноцінного соціального 

становлення і всебічного розвитку молоді та активізація фізкультурно-
оздоровчої роботи серед усіх верств населення міста є одними з головних 
завдань на шляху до формування повноцінного розвинутого суспільства, 
міською владою у 2018 році проводились заходи спрямовані на підтримку 
дітей та молоді міста, а також заходи щодо формування, зміцнення та 
збереження здоров’я містян, шляхом розвитку спорту. 

З метою розвитку спортивно-оздоровчої інфраструктури міста та 
будівництва нових спортивних об’єктів, протягом 2018 року з міського 
бюджету виділено співфінансування в сумі 1325,2 тис. грн на реконструкцію 
парку культури та відпочинку - влаштування спортивного сектору по вул. 
Миру в м. Деражня Хмельницької області.  

На належному рівні виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту м. Деражня на 2018 рік (44,3 тис. грн), Програми проведення міських 
культурно-масових заходів на 2018 рік, Програми розвитку волейболу в місті 
Деражня на 2016-2020 роки (50,0 тис. грн), Програми розвитку футболу в м. 
Деражня на 2015-2019 роки (30,0 тис. грн). Фінансово підтримувались 
проведення футбольних турнірів, шахові турніри та змагання з волейболу. 
Відповідно до затверджених програм протягом 2018 року виділено кошти на 
проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям на 
загальну суму 124,3 тис. грн. 

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                Сидорук В. А. 
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                                                                                                               Додаток  
                                                                                                                                                           до Звіту про виконання Програми 

 
 

Завдання 
Програми 

 
 

Зміст заходу Програми 
 

 
 

Результат виконання завдань 
Програми 

Обсяги та джерела фінансування                                                                                
 
 
Виконавці 

 
 

Державний 
бюджет 

(тис.грн.) 

 
 

Місцевий 
Бюджет 

(Тис.грн.) 
 

 
 

Інші 
 

(тис.грн.) 

Покращення 
соціально – 
економічного 
стану міста,  
збільшення 
кількості робочих 
місць 

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

Проводиться робота    Міськвиконком 
 

Покращення 
благоустрою міста 

Капітальний ремонт: 
- вул. Є. Андріюка 
- вул. Подільська 
- вул. Миру 
- тротуар по вул. Подільська 
- перехрестя вул. Л. Українки та вул. 
Подільська   
- вул. Суворова 
- вул. Ш.Алейхема 
Поточний ремонт:  
-вул. Круча 
-вул. Пушкіна 
-вул. Гагаріна 
-вул. Робітнича 
- вул. Б. Каштановий  
-вул. Дорошенка 
-вул. Проскурівська 
-вул. Б. Олійника 
-провул. Трудовий 
-вул. І. Гейсуна 
- вул. Сонячна 
- вул.. Ревуцького 
- провулок Новий, 2  

Виконано робіт по капітальному 
ремонту доріг на загальну суму 
3880,32 тис.грн. 
 
 
 
 
 
 
Виконано робіт по поточному 
ремонту доріг на загальну суму 
2262,6 тис.грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
1462,5 
1420,92 
- 
- 
 
541,5 
455,4 
 
585,1 
127,6 
- 
- 
- 
- 
218,9 
- 
- 
- 
- 
397,6 
98,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міськвиконком 
 
КП«Деражнянсь
ка ЖЕК №1» 
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- заміна дорожнього покриття перехрестя 
біля світлофору по вул. Проскурівській 
- прибудинкова територія по вул. Миру, 69  
- прибудинкова територія вул. 
Грушевського, 2 
- прибудинкова територія вул. Майдан 
Привокзальний, 5 та 5 А 
- прибудинкові території вул. Миру,46, 
вул. Грушевського, 7 та 9 
- прибудинкова територія вул. Миру, 157/2  
- прибудинкова територія вул. Барська 
- прибудинкова територія вул. Миру, 87 А 
- дорога до міського полігону 
- вул. М.Привокзальний  
- вул. Грушевського 
- вул. Мічуріна 
- вул. Островського 
- ремонт стічної канави по вул. 
Проскурівській 

 
 
Виконано робіт по ремонту 
прибудинкових територій на суму 
178,3 тис.грн. 
 
 
(вул. Грушевського, 9) 

2555,08 350 
 
- 
- 
 
- 
 
50 
 
- 
- 
128,3 
136,5 
13,1 
7,4 
191,3 
37,8 
98,9 

Покращення 
благоустрою міста 

Проведення, реконструкція електричних 
мереж  
-вул. А.Ахматової 
- мікрорайон Германове     

Реконструкцію електричних мереж 
по вул. А.Ахматової, мікрорайон 
Германове не проведено. 
Встановлено нові енергозберігаючі 
LED лампи вуличного освітлення по 
вул. Миру, Горького, Кринична, 
Шевченка, Б.Олійника, 
Першотравнева в загальній кількості 
138 шт. 
Встановлено нові електроопори в 
кількості 6 шт. та енергозберігаючі 
світильники на опорах по вул. 
Б.Олійника 

 154,3  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Покращення 
санітарного стану  
міста  

 

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

Придбані контейнери та урни для 
збирання побутових відходів на 
території міста  

 76,0  Міськвиконком 
КП«Деражнянсь
ка ЖЕК №1» 

Створення 
об’єднань 
співвласників 

 

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

Проводиться робота    Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 
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Покращення 
якості надання  
послуг населенню 
та  
підприємствам і 
організаціям 
міста 

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.  
 

Придбано: 
- отримувач КП «Деражнянська ЖЕК 
№1»: гілко подрібнювач – 124,8 
тис.грн., електрогенератор – 17,7 
тис.грн., шпріцемет РІСО2 зі стволом 
в комплекті – 24,5 тис.грн., 
електромеханічний дровокол – 31,6 
тис.грн., токарний станок – 65,0 
тис.грн., каналізаційна машина – 30,0 
тис.грн.. 
- отримувач КП «Деражнянський 
міськводоканал»: капітальний ремонт 
двигуна екскаватора – 180,2 тис.грн., 
мотопомпа – 20,2 тис.грн.,  
свердловинні насоси – 133,25 
тис.грн., насосна частина агрегата – 
175,0 тис.грн. 
 

 802,25 
 
 
 

 Міськвиконком 

Підтримка 
талановитої 
молоді,  
дітей з 
багатодітних та  
малозабезпечених 
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. 

На виконання Програми підтримки 
членів сімей загиблих 
військовослужбовців в зоні 
проведення антитерористичної 
операції мешканців м. Деражня на 
2018-2019 роки, виплачено 
матеріальну допомогу сім’ям 
загиблих учасників АТО 

 35  Міськвиконком 

Участь в обласних 
футбольних  
змаганнях, 
залучення до 
активного 
способу життя 
більшої кількості  
жителів 

Розвиток фізичної культури та спорту, 
підтримка міської футбольної команди 
«Олімп», різноманітних секцій, гуртків  та 
ін. 

Проводиться робота по виконанню 
завдань міських програм: 
-  Програма розвитку волейболу в 
місті Деражні на 2016-2020 роки 
-  Програму розвитку фізичної 
культури і спорту міста Деражня на 
2018 рік 
- Програма розвитку футболу в м. 
Деражня на 2015-2019роки 

 124,3  Міськвиконком 

Розвиток 
підприємництва,  
подолання 

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

Проводиться робота    Міськвиконком 
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безробіття робочих місць 
Забезпечення  
правопорядку,  
запобігання 
побутової 
злочинності 

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

На виконання комплексної Програми 
профілактики злочинності на 
території Деражнянської міської ради 
на 2016-2020 роки, профінансовано 
заходів Програми на суму 35,0 
тис.грн. 

 35  Міськвиконком 

Покращення 
житлових умов  

Капітальний та поточний ремонт 
житлового фонду: 

- вул. Соломчука, 4 
- вул. Соломчука, 10 
- вул. Соломчука, 12 
- вул. Зубкова, 1 
- вул. М.Привокзальний, 8 
- провул. Піонерський, 5 
- провул. Новий, 2 
- вул. Миру, 157/2 
- вул. Миру, 69 
- вул. Барська, 49 
- вул. Барська, 47  

Виконано робіт по капітальному та 
поточному ремонту житлового фонду 
на суму 1831,3 тис.грн. 
 

 

  
 
43,3 
16,9 
193,0 
70,2 
146,0 
59,1 
16,7 
376,4 
8,4 
449,1 
452,2 

 КП 
Деражнянська 

«ЖЕК №1» 

Розбудова 
сучасної 
спортивної 
інфраструктури 

Реконструкція парку культури та 
відпочинку – влаштування спортивного 
сектору по вул. Миру в м. Деражня 
Хмельницької області 

Тривають роботи по проекту  2093 1325,2  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Покращення 
благоустрою міста 

Придбання обладнання дитячих 
майданчиків 

Протягом року встановлено 4 дитячі 
майданчики, що були придбані у 
минулому році 

 -  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Покращення 
благоустрою міста 

Придбання конструкцій автобусних 
зупинок 

Встановлено 3 нових автобусних 
зупинок на території міста 

 70,7  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Забезпечення 
пожежної безпеки 
на території міста 

Співпраця з Державною службою України 
з надзвичайних ситуацій для забезпечення 
пожежної безпеки на території міста 

На виконання Програми 
забезпечення пожежної безпеки на 
території м.Деражня 2016-2020 роки, 
профінансовано заходів по Програмі 
на суму 30,0 тис.грн. 

 30  Міськвиконком 

Забезпечення 
якісною водою 

Реконструкція вуличних мереж 
водопостачання мікрорайону цукровий 

Реконструкцію не проведено    Міськвиконком 
КП 
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населення завод від станції ІІІ-го підйому води м. 
Деражня Хмельницької області 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Забезпечення 
якісною водою 
населення 

Реконструкція водопровідної мережі між 
1-2-3-4-5 артсвердловинами в районі с. 
Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ – го підйому 
води м. Деражня Хмельницької області 

Реконструкцію не проведено  	  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Забезпечення 
якісною водою 
населення 

Реконструкція зовнішніх мереж 
водопостачання по вул. Є. Андріюка (вул. 
Першотравнева) та частково вул. Барська 
м. Деражня Хмельницької області 

Реконструкцію проведено 
Субвенція з обласного бюджету 

1822,6 	  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Очищення стічних 
вод 

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

Реконструкцію не проведено  	  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Забезпечення 
якісною водою 
жителів вул. 
Робітнича 

 

Реконструкція мережі водопроводу по вул. 
Робітнича в м. Деражня Деражнянського 
району Хмельницької області 

Проведено поточний ремонт мережі 
водопроводу по вул. Робітнича в м. 
Деражня Хмельницької області 

 225,3  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Оновлення 
системи 
водовідведення 

Реконструкція водовідведення по вул. 
Робітнича в м. Деражня Деражнянського 
району Хмельницької області 

Роботи по реконструкції 
водовідведення по вул. Робітнича в 
м. Деражня не виконано 

   Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Здійснення 
регулювання 
рівнів води 
шляхом 
акумуляції води в 
водоймі в 
багатоводні 
періоди для 
запобігання 
значного 
обміління 
водойми в 
меженний період 
та зниження рівня 

Будівництво споруди для регулювання 
рівнів води в меженний період на водоймі 
в м. Деражня Хмельницької області 

Будівництво споруди для 
регулювання рівнів води в меженний 
період на водоймі виконано 
Субвенція з обласного бюджету 

1327,0 147,4  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 
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води в річці Вовк 
до критичних 
значень 

Оновлення 
зовнішніх мереж 
водовідведення 
КНС № 4 по вул. 
Промисловій, 8/1 
м. Деражня   

Реконструкція зовнішніх мереж 
водовідведення КНС № 4 по вул. 
Промисловій, 8/1 м. Деражня 
Хмельницької області 

Реконструкцію не проведено. 
 
 

   Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Забезпечення 
якісною водою 
населення 

Реконструкція Артезіанських свердловин 
станції ІІ та ІІІ підйому з встановленням 
станції знезараження питної води в м. 
Деражня Хмельницької області 

Реконструкцію не проведено    Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Забезпечення 
якісною водою 
населення 
центральної 
частини міста  

Капітальний ремонт водонапірної башти 
місткістю 2*100 м3 і водопостачальної 
мережі центральної частини м. Деражня 
Хмельницької області 

Проведено поточний ремонт 
водонапірної башти місткістю 2*100 
м3 і водопостачальної мережі 
центральної частини м. Деражня 
Хмельницької області 

 90,4  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Забезпечення 
якісною водою 
жителів вул. Туза 
та вул. Подільська 

 

Реконструкція мережі водогону по вул. 
Туза та частково вул. Подільська в м. 
Деражня Хмельницької області 

Реконструкцію мережі водогону по 
вул. Туза  та частково вул. 
Подільська в м. Деражня виконано 

 132,9  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Оновлення 
системи 
водовідведення 

Реконструкція водовідведення вул. Туза м. 
Деражня Хмельницької області 

Реконструкцію водовідведення вул. 
Туза м. Деражня виконано 

	 213,3  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Оновлення 
системи 
водовідведення 

Реконструкція водовідведення вул. 
Подільська м. Деражня Хмельницької 
області 

Реконструкцію водовідведення вул. 
Подільська м. Деражня виконано 

	 493,5  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Покращення 
благоустрою міста 

Придбання санітарного модуля Виконано  	 145  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Покращення 
благоустрою міста 

Підтримка в оновленні основних фондів, 
запасів комунальних підприємств м. 

Придбано: 
глибинний насос – 20,25 тис.грн., 

	 99,35  міськвиконком 
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Деражні Хмельницької області лічильники  - 5,8 тис.грн., труби для 
поточного ремонту КНС № 4 – 17,7 
тис.грн., датчик (магнітометр) – 6,6 
тис.грн., інші матеріали – 49,0 
тис.грн. Отримувач коштів КП 
«Деражнянський міськводоканал» 

Покращення 
благоустрою міста 

Будівництво артезіанської свердловини по 
вулиці Лісовій 

Виділено кошти на розробку 
проектно-кошторисної документації 

	 30,0  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

Покращення 
благоустрою міста 

Капітальний ремонт нежитлової будівлі 
автостанції по вул..Миру, 95 в м.Деражня 
Деражнянського району Хмельницької 
області 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації з капітального ремонту 
приміщення автостанції 

 55,6  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

 
  
                     
 
 Секретар міської ради                                                                                                                                        Сидорук В. А.   
     

 
 

 
 
 


