
                                                                                                                        проект 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

         січня 2021 року                                  м. Деражня                                         №  

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми 

соціально- економічного та культурного розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 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. Доповнити Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік, затверджених 

рішенням сесії міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2, а саме: 

  - пунктами 35, 36, 37, 38 такого змісту: 

№ 

п/

п 

 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюдже

т 

(тис. 

грн.) 

 

Інші 

(тис. 

грн.) 

 

35 Забезпечення  

учнів 

пільгових 

категорій 

харчуванням: 

- Програма 

«Організація 

безкоштовног

о харчування 

дітей у 

закладах 

освіти 

2021 рік  557,3  Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Деражнянськ

ої міської 

ради 

 

Заклади 

дошкільної 

освіти та 

заклади 

загальної 

Створення 

умов, що 

сприяють 

зміцненню 

здоров`я 

школярів, їх 

гармонійном

у розвитку. 

Забезпеченн

я  учнів 

пільгових 

категорій 



Деражнянськ

ої міської 

територіальн

ої громади на 

2021 рік» 

середньої 

освіти 

гарячим 

харчуванням 

36 Забезпечення 

санітарних 

норм та 

організації 

належного 

поховання 

громадян на 

території 

міської 

територіальн

ої громади: 

- Програма 

допомоги на 

поховання на 

2021 рік 

 

2021 рік  21,2  Відділ праці 

та 

соціального 

забезпечення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

 

Підприємства

, громадяни, 

які 

здійснювали 

поховання 

Забезпеченн

я надання 

додаткової 

фінансової 

допомоги на 

поховання 

деяких 

категорій 

осіб. 

 

37 Підтримка 

пільгової 

категорії 

громадян на 

території міської 

територіальної 

громади, в т.ч.: 

- Програма 

компенсації 

пільгових 

перевезень 

окремих 

категорій 

громадян на 

залізничному 

транспорті 

приміського 

сполучення 

та в 

автомобільно

му транспорті 

загального 

користування 

приміського 

та 

міжміського 

сполучення 

на 2021 рік: 

- залізничний 

транспорт 

- 

2021 рік   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

80 

 Відділ праці 

та 

соціального 

забезпечення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Перевізники, 

які надають 

послуги з 

перевезення 

на 

приміських та 

міжміських 

маршрутах 

загального 

користування 

автомобільни

м 

транспортом 

Виробничий 

підрозділ 

«Жмеринецьк

а дирекція 

залізничних 

перевезень» 

регіональна 

філія 

«Південно-

західна 

Реалізація 

прав 

окремих 

категорій 

громадян на 

пільговий 

проїзд на 

залізничном

у транспорті 

приміського 

сполучення 

та в 

автомобільн

ому 

транспорті 

загального 

користуванн

я 

приміського 

та 

міжміського 

сполучення 



автомобільни

й транспорт 

залізниця» 

ПАТ 

«Укрзалізниц

я» 

38 Підтримка мало 

захищених 

верств населення 

на території 

міської 

територіальної 

громади: 

-  Програма 

«Піклування» 

Деражнянської 

міської ради на 

2021-2023 роки 

2021 рік  50  Відділ праці 

та 

соціального 

забезпечення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Деражнянськ

ий міський 

центр 

надання 

соціальних  

послуг 

Відділ 

культури та 

туризму 

Деражянської 

міської ради 

Громадяни, 

які 

опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах 

Зменшення 

соціальної 

напруги та 

поліпшення 

умов життя 

осіб та 

сімей, які 

перебувають 

у складних 

життєвих 

обставинах 

(хвороба, 

стихійні 

лиха та інші) 

та мало 

захищених 

верств 

населення 

 

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 
 

 

 

 

вик. Н.Косевич  


