УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьома сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
25 березня 2021 р.

Деражня

№2

Про звіт про виконання Програми благоустрою
міста Деражня на 2020 рік
На підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», заслухавши звіт про виконання
«Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік», враховуючи висновки
постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання «Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік»,
взяти до відома (додається).
2. Оприлюднити звіт про виконання «Програми благоустрою міста Деражня
на 2020 рік» згідно з вимогами чинного законодавства.
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
Оксана БЕРЕГОВА).

Міський голова

Андрій КОВПАК

Додаток
до рішення міської ради
від 25.03.2021 р. № 2

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ
МІСТА ДЕРАЖНЯ НА 2020 РІК

Деражня – 2021
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Програма благоустрою міста Деражня розроблена з метою здійснення ефективних і
комплексних заходів направлених на утримання міста в належному стані, збереження
об’єктів загального користування, санітарного очищення міста протягом 2020 року.
За підсумком 2020 року, відповідно до заходів з утримання та ремонту об’єктів
благоустрою міста, що перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська
ЖЕК № 1», виконано робіт по благоустрою міста на загальну суму 4428,1 тис. грн, що
відповідає запланованим витратам на 2020 рік.
Розділ І. Утримання об’єктів міського благоустрою
Вулично-дорожня мережа
Комунальним підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» виконано робіт з утримання та
ремонту вулично-дорожньої мережі та споруд на ній на загальну суму – 2 708,9 тис. грн, що
на 135,7 тис. грн більше запланованої суми на 2020 рік.
За попередній 2019 рік витрати по п. 1.1 Розділу І становили 1824,53 тис. грн, що на 884,37
тис. грн менше звітного року.
(тис. грн.)
№
п/п

Найменування робіт

План
2020

Факт
2020

Відхилен
ня

РОЗДІЛ І
Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів благоустрою
1.1. Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
Загальна площа вулично-дорожньої мережі – 640,0 тис. м2:
з твердим покриттям – 340,0 тис. м2; тротуари та пішохідні доріжки з твердим покриттям –
66,0 тис. м2
Прибирання ведеться на загальній площі близько 178 тис. м2: площа вулично-дорожньої
мережі – 50 тис. м2; площа тротуарів –30 тис. м2; площа без покриття – 26,6 тис. м2; площа
міського кладовища – 50,0 тис. м2; площа полігону для твердих побутових відходів - 21,4 тис.
м2
1.1.1. Систематичне очищення покриттів від пилу,
1400,3
1450,8
+50,5
сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх
підмітання
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та
обробка
їх
фрикційними
та
іншими
протиожеледними матеріалами
Нанесення та відновлення дорожньої розмітки.
Витрати на утримання дорожніх знаків
Видалення трави з обочин, кюветів і
водовідвідних канав; косіння трави і бур'яну на
ухилах насипів і виїмках дороги. Розчистка і
обрізка сухостійних і аварійних дерев по місту.
Вивіз стихійних смітників, сухого листя, гілля,
буряну
Разом:

582,5

606,6

+24,1

40,0

81,1

+41,1

550,4

570,4

+20,0

2573,2

2708,9

+135,7

1.2. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі
Витрати за електроенергію для зовнішнього освітлення міста та придбання
електрообладнання склали 522,3 тис. грн. Протягом року проведено заміну 273
електроламп на електроопорах міста.
За попередній 2019 рік витрати по п. 1.2 Розділу І становили 1 086,9 тис. грн, що на 113,7
тис. грн більше звітного року.
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№
п/п
1.2.1.

1.2.2
1.2.3.

Найменування робіт
Витрати на утримання опор та ліній
зовнішнього освітлення та обладнання на них
Витрати на придбання електрообладнання
Витрати на придбання електроенергії для
вуличного освітлення міста
Разом:

План
2020
450,9

Факт
2020
450,9

Відхилен
ня
0

200,0
450,0

52,3
470,0

-147,7
+20,0

1100,9

973,2

-127,7

1.3. Зелені насадження
По заходах з відновлення та утримання зеленого господарства у місті в 2020 році виконані
роботи з санітарної обрізки дерев, вирубування порості, очищення та косіння газонів,
догляду за квітниками на загальну суму 178,0 тис. гривень. За звітний період висаджено
квітів та дерев на суму 33,9 тис. грн, що на 15,3 тис. грн менше, ніж у 2019 році.
За попередній 2019 рік витрати по п. 1.3 Розділу І становили 182,3 тис. грн, що на 4,3 тис.
грн більше звітного року.
№
п/п
1.3.1
1.3.2

Найменування робіт
Утримання та догляд за зеленими
насадженнями
Витрат на придбання зелених насаджень
Разом:

План
2020
144,1

Факт
2020
144,1

Відхилен
ня
0

50,0
194,1

33,9
178,0

-16,1
-16,1

1.4. Міське кладовище
На утримання міського кладовища витрати комунального підприємства за 2020 рік склали
148,4 тис. грн.
За попередній 2019 рік витрати по п. 1.4 Розділу І становили 169,3 тис. грн, що на 20,9
тис. грн, більше звітного року.
№
п/п
1.4.1.

Найменування робіт
Утримання міського кладовища
(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)
Разом:

План
2020

Факт
2020

Відхилен
ня

148,4

148,4

0

148,4

148,4

0

1.5. Санітарні об’єкти
По заходах з санітарного очищення міста в 2020 році комунальним підприємством
вивезено 16254 м3 сміття, що на 1 615 м3 більше ніж у 2019 році.
За попередній 2019 рік витрати по п. 1.5 Розділу І становили 487,9 тис. грн, що на 68,3
тис. грн, більше ніж у звітному році.
№
п/п

Найменування робіт

План
2020

Факт
2020

Відхилення
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1.5.1.
1.5.2.

Утримання території полігонів для твердих
побутових відходів, утилізація ТПВ
Утримання будівель та приміщень
громадських туалетів
Разом:
Всього по І розділу:

279,2
140,4

279,2
140,4

0
0

419,6
4436,2

419,6
4428,1

0
-8,1

В загальному по Розділу І «Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів
благоустрою» за 2020 рік витрачено з міського бюджету коштів в сумі 4 428,1 тис. грн, що
на 8,1 тис. грн менше запланованих витрат. За попередній звітний період витрати по Розділу
І «Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік» склали 3 751,0 тис. грн, на 677,1 тис.
грн менше звітного періоду.
Основною причиною збільшення витрат на утримання та ремонт об’єктів і елементів
благоустрою міста є зростання мінімальної заробітної плати на 13 % в порівнянні з
попереднім роком, підвищення ціни на електроенергію, зростання вартості паливо –
мастильних матеріалів та підвищення цін на товари, роботи та послуги.
З метою покращення санітарного стану міста, комфорту жителів міста протягом 2020 року
проводилось хлорування криниць міста, придбано нові знаки дорожньої розмітки та
оновлено дорожню розмітку на дорогах комунальної власності міста, придбано нові
контейнери для збирання побутових відходів на території міста.
З метою оновлення основних фондів КП «Деражнянська ЖЕК №1» в 2020 році за рахунок
коштів міського бюджету придбано: надрамник в зборі з гідросистемою – 197,0 тис. грн,
розкидач солі та піску – 103,0 тис. грн.
Придбано лавки та дитячий майданчик на загальну суму 70,8 тис. грн.
За кошти міського бюджету у 2020 році придбано дитячий майданчик – парк вартістю
575,0 тис. грн та модульна споруда – 49, 5 тис. грн, які встановлені в міському парку –
відпочинку по вул. Миру та передані на баланс КП «Деражнянська ЖЕК №1».
Також, профінансовано видатки на інженерно - геологічні – геодезичні вишукувальні
роботи по стадіону в м. Деражня на суму 32, 8 тис. грн та оплачені роботи по виготовленню
проектно – кошторисної документації по проекту «Реконструкція стадіону в м. Деражня»
вартістю 199,5 тис. грн. Стадіон в місті передано на баланс КП «Деражнянська ЖЕК №1».
Розділ ІІ. Поточний ремонт об’єктів міського благоустрою
З метою забезпечення утримання в належному стані місцевих доріг, що перебувають у
комунальній власності, прибудинкових територій, проведено поточний ремонт об’єктів
міського благоустрою на загальну суму 2 680,1 тис. грн.
Протягом 2020 року проведено наступні роботи:
«поточний ремонт» - 1 239,6 тис. грн;
- поточний ремонт дороги по вул. Подільська – 65,1 тис. грн;
- поточний ремонт дороги по вул. Миру – 112,2 тис. грн;
- поточний ремонт перехрестя по вул. Миру – 22,9 тис. грн;
- поточний ремонт дорожнього покриття площі по вул. Миру – 46,5 тис. грн;
- поточний ремонт тротуарів в місті – 86,1 тис. грн;
- поточний ремонт та заміна бортового каменю з шляхопроводу до вул. Промислова
– 139,4 тис. грн;
- поточний ремонт дорожнього покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська – 39,9
тис. грн;
- поточний ремонт стічної каналізації по вул. Богуна – 152,0 тис. грн;
Проведені роботи по заміні плитки у міському парку на суму 575,5 тис. грн.
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З метою забезпечення утримання в належному стані житлового фонду міста, виділено
коштів з міського бюджету на поточний ремонт прибудинкових територій в сумі 1 440,5
тис. грн.
Протягом 2020 року проведено наступні роботи:
«ремонт прибудинкових територій»
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 7 на суму 86,7 тис. грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 5 на суму 72,7 тис. грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 9 на суму 175,1 тис. грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 3 на суму 13,0 тис. грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Л. Українки, 2 на суму 111,6 тис.
грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Дорошенко, 25/3 на суму 47,8 тис.
грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Миру, 157 та 157/2 на суму 372,8
тис. грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Б. Олійника, 41/1 на суму 139,0 тис.
грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Миру, 37, 39, 41 на суму 282,8 тис.
грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Б. Олійника на суму 139,0 тис. грн.
Розділ ІІІ. Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою
З метою забезпечення утримання в належному стані доріг державного та комунального
значення, забезпечено освоєння коштів міського бюджету у сумі 3 866,4 тис. грн на
капітальний ремонт доріг та тротуарів по місту.
З метою забезпечення утримання в належному стані житлового фонду, виділено коштів
з міського бюджету на капітальний ремонт покрівель та заміну вікон у під’їздах в сумі 291,8
тис. грн.
Протягом 2020 року проведено наступні роботи:
«капітальний ремонт доріг» - 3 866,4 тис. грн
- капітальний ремонт пішохідної доріжки на переході від вул. Робітнича до
мікрорайону «Цукровий завод» – 120,5 тис. грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Богуна – 774,1 тис. грн;
- капітальний ремонт ділянки лівостороннього тротуару по вул. Промислова – 341,9
тис. грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру (від буд. 20 до перехрестя
з вул. Л. Українки) – 1447,3 тис. грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська –
1182,6 тис. грн.
«капітальний ремонт житлового фонду»
- співфінансування по капітальному ремонту покрівлі за адресою вул. Миру, 147 на
суму 210,0 тис. грн;
- співфінансування на виконання заходів Програми по капітальному ремонту
багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) за адресою вул. Соломчука, буд. 6, 10,
14 та вул. І. Зубкова, буд. 2, 6, 11, 17 на суму 81,8 тис. грн.

Секретар міської ради

Валентина СИДОРУК
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