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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-

ІІІ, ст. 143 Конституції України, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 31 

травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2022-2024 роки», Постанову Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету», наказ 

Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо формування і реалізації прогнозних документів соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади». 

Програма базується на комплексі економічних прогнозів, статистичних 

матеріалах, стану використання природного, виробничого та трудового потенціалу, 

конкурентоспроможності, оцінки рівня розвитку економіки і соціальної сфери, з 

урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх політичних, економічних та інших факторів.  

Програма є системою завдань та засобів їх виконання на 2022 рік, що визначає цілі та 

стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, 

задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального і культурного 

розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників. 

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 

покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю Деражнянської міської 

територіальної громади разом з підприємствами, установами, організаціями у взаємодії з 

громадянами, юридичними особами та громадськими об’єднаннями.  

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий 

підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в територіальну 

громаду ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у регіоні.  

Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку населених пунктів 

територіальної громади та наявних проблем, у Програмі  визначено цілі та завдання 

соціально-економічної та культурної політики на 2022 рік, спрямовані на розвиток 

територіальної громади. 

 

Головною метою Програми є зростання добробуту населення громади на основі 

забезпечення розвитку реального сектору економіки, створення сприятливих передумов для 

інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, 

створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття, дотримання законодавства 

про працю, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, покращення якості 

надання соціальних послуг, реалізації програм розвитку.  

Виконання визначених у Програмі завдань та заходів, стане вагомим підґрунттям для 

економічного зростання, нарощення податкової бази громади, збільшення реальних доходів 

населення, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети 

Програми. 
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У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення 

затверджуються радою за пропозиціями виконавчих органів, постійних комісій міської 

ради. 

Інструментами виконання Програми є цільові програми, затверджені міською радою, 

заходи яких увійшли як складові до програмних заходів. 

 

І. Головні проблеми громади 

 

Головними проблемами громади на сьогодні є: 

-   обмеженість в бюджетному фінансуванні; 

-   застарілий житловий фонд та інфраструктура; 

-  низький об’єм інвестицій в економіку та інфраструктуру з боку держави та іноземних 

інвесторів; 

-   незадовільний стан мереж водопостачання та водовідведення; 

-   низький рівень зайнятості та доходів населення. 

Головні проблеми соціально-економічного розвитку громади. 

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку 

громади можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у 

короткій і середньостроковій перспективі, зокрема: 

-    зношеність основних фондів підприємств; 

-    недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво; 

- низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів 

конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту; 

-   недостатньо розвинута ринкова інфраструктура; 

-   низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій; 

- переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над вітчизняною 

(сільськогосподарська техніка, комплектуючі та запчастини до неї, вантажні автомобілі 

тощо); 

- невелика кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств в громаді, які 

виготовляють конкуренто здатну для іноземних ринків продукцію; 

-   недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури; 

-   розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів. 

Головними факторами в розрізі галузей, що обмежують розвиток МТГ є: 

-  у промисловості: нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у 

модернізацію виробничих потужностей, розширення асортименту та нарощування обсягів 

виробництва; зростання цін на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на 

собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високий знос основних фондів, 

низький рівень переробки місцевої сировини та висока ресурсозатратність виробництва, 

обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку, недостатня потужність 

фінансово-кредитної системи, недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у 

виробництво; 

-  у сільському господарстві: недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми 

підтримки сільгоспвиробників, у тому числі – лізингу сільськогосподарської техніки; 

дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах; відсутність державної підтримки на 

державні програми; недостатній розвиток тваринництва, що призводить до низького рівня 
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зайнятості на селі і нераціонального землекористування, скорочення сировинної бази для 

переробних підприємств; 

-   у будівництві: недостатні видатки на реалізацію за рахунок бюджетних коштів великих 

інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження у бюджетній сфері, житлово-

комунальному господарстві; 

-  в торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну 

спроможність населення; 

- у фінансовій сфері: валютні коливання, що негативно впливають на 

зовнішньоторговельний оборот району; суттєве зменшення обсягів кредитування на фоні 

виведення коштів населення із банківського сектору через розрив або непоновлення 

депозитних договорів; можливість різкого зростання питомої ваги проблемних кредитів 

через девальвацію національної валюти; погіршення платіжно-розрахункової дисципліни 

через погіршення ліквідності банківських установ; 

-  на ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за кордон, низька 

мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та 

пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової зайнятості; низькі темпи зростання 

реальної заробітної плати; заборгованість із виплати заробітної плати; 

- у бюджетній сфері: висока питома вага зносу основних засобів та 

енергоємність підприємств житлово-комунального господарства, значна диференціація 

територій громади за рівнем податкоспроможності, недостатня фінансова спроможність 

суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів. 

 

ІІ. Географічне розташування Деражнянської міської територіальної громади 

 

Деражнянську міську територіальну громаду створено 24 листопада 2020 року. 

Рішенням сесії Деражнянської міської ради № 1 від 24.11.2020 року розпочато процедуру 

реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Деражнянської міської ради 

Хмельницької області. Деражнянська територіальна громада була утворена внаслідок 

об’єднання двадцяти сільських рад.   

Територія Деражнянської громади згідно з адміністративно-територіальним 

устроєм України входить до складу Хмельницького району Хмельницької 

області. Центром територіальної громади є місто Деражня, Хмельницького району, 

Хмельницької області. Чисельність населення Деражнянської громади становить 23360 

чоловік, з них: міське населення – 11433, сільське населення – 11927 осіб.  Площа 

територіальної громади – 618,8 км2.  

Клімат помірно – континентальний. Ґрунти переважно сірі і світло-сірі, опідзолені, 

пісні. Із корисних копалин переважають глина, пісок, вапняк. На берегах річок біля 

населених пунктів Лозове, Новосілка, Явтухи, Шиїнці залягають торф’яні поклади. 

Місто Деражня розташоване на річці Вовк, за 45 км від Хмельницького. Залізнична 

станція на лінії Жмеринка — Гречани Південно-Західної залізниці. Через нього проходять 

траси державного значення Т-23-16 Маниківці – Деражня, протяжністю 17,4 км в межах 

області, та траса Т-23-10 Голосків - Деражня - Лука Барська, протяжністю 48,7 км, яка 

з’єднує  Хмельницьку та Вінницьку області. 

Територіальна громада межує із територіями Хмельницької міської територіальної 

громади, Летичівської, Віньковецької, Ярмолинецької, Вовковинецької селищних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96
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територіальних громад Хмельницької області та Барської селищної територіальної громади 

Вінницької області.  

Деражнянська міська територіальна громада включає в себе 18 старостинських 

округів, у яких знаходиться 39 населених пунктів: 

 

Перелік сіл, що входять до Деражнянської МТГ 

 

   

№ Старостинський округ Села, що входять в 

округ 

Кількість 

населення 

1 Адміністративний центр 

МТГ 

м. Деражня 10143 

2 Божиківці Божиківці, 

Іванківці, 

Шелехове 

707 

271 

142 

3 Волоське Волоське, 

Гута 

441 

72 

4 Галузинці Галузинці  466 

5 Гатна Гатна, 

Марківка 

446 

76 

6 Загінці Загінці 555 

7 Зяньківці Зяньківці, 

Бомкове 

550 

80 

8 Кальна Кальна, 

Сіноводи, 

Осикове 

 469 

3 

15 

9 Копачівка Копачівка 613 

10 Лозове Лозове, 

Красносілка, 

Коржівці 

1290 

164 

393 

11 Мазники Мазники 502 

12 Маниківці Маниківці 850 

13 Нижнє Нижнє, 

Слобідка, 

Черешенька 

403 

138 

209 

14 Новосілка Новосілка, 

Літки, 

Підлісне 

377 

270 

201 

15 Шиїнці Шиїнці, 

Пилипи 

183 

294 

16 Шпичинці Шпичинці, 

Розсохи, 

Теперівка 

466 

186 

378 

17 Яблунівка Яблунівка, 

Адамівка, 

Буцневе, 

Слобідка Шелехівська, 

Шарки 

387 

7 

282 

131 

266 

18 Явтухи Явтухи 462 

19 Яськівці Яськівці 472 
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ІІІ. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади за 2021 рік 

 
1. Сільське господарство 

Згідно статистичних даних посівні площі сільськогосподарських культур у 

Деражнянській міській ТГ займають:  

 зернові культури – 14309,75 га, у т. ч. пшениця озима – 5580,99 га, ячмінь 

озимий – 508,71 га, ячмінь ярий – 393,54 га, кукурудза на зерно – 7794,91 га;  

 зернобобові культури: соя – 1631,6 га;  

 ріпак озимий – 3886,41 га;  

 соняшник – 7712,95 га.  

Сільськогосподарські угіддя засіяно на 28978,36 га, у т. ч. взятих в оренду – 

28311,37 га.  

Ріллі засіяно – 28682,56 га.  

Реалізовано продукції сільського господарства підприємствами Деражнянської 

міської ТГ за січень-червень 2021 року:  

 пшениці – 60268 центнерів на суму – 40748176 грн.;  

 кукурудзи на зерно – 36672 центнери на суму – 24629684 грн.;  

 ячменю – 4498 центнери, на суму – 2642542 грн.;  

 боби сої – 10917 центнери на суму – 17669078 грн.;  

 насіння соняшнику – 41615 центнери на суму – 83686362 грн.  

 тварини сільськогосподарські живі – 2507 центнери в сумі – 9206910 грн.  

Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки галуззю, 

забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та 

потреби населення громади в продуктах харчування.  

На території міської територіальної громади зареєстровані та обробляють землю такі 

господарства: СТОВ ім. Шевченка, ТОВ «Герром-Інвест Україна», ТОВ «Нью Агро 

Поділля», СФГ «Мендрик А. О.», СФГ «Перлина», СФГ «Стронг», СФГ «Промінь», ФГ 

«Жайвір-К», ФГ «Демчишин», СФГ «Юрчак С.С.», СФГ «Мендрик С. О.», СФГ «Батьків 

сад», ФГ «Пролісок», ФГ «Калина Л», ФГ «Сарат», ФГ «Водолій В. В.», ФГ «Гута-К», ФГ 

«Лучнікова М. Й.», ФГ «Маліванчук», ФГ «Щедра садиба-М», ФГ «Яковле-Л», ФГ «Мідас 

ПТА», ФГ «Чубатий І. М.», ФГ «Міраж ТВД», ФГ «Фацелія – Деражня», ФГ «Манева-П», 

ФГ «Стремецький», ФГ «Нива рідного краю», ФГ «Когут В. Ю.», СФГ «Україна», ФГ 

«Мельник Т. П.», СФГ «Вікторія», СФГ «Стащук», ФГ «Щедрий сад», ФГ «Кармелюка»,  

ТОВ «Укрзернопром-Деражня», ТОВ «Укр-Волнат-9», ТОВ «Ахматовські сади», ТОВ 

«Явтухи-Агро», ТОВ «Кадіз», ТОВ «Поділля Агротрестгруп», ФГ «Нечипорук О. В.», ФГ 

«Сапая», ФГ «Подільський сад 2012», ФГ «Агро-Явіс», ФГ «Екофуд», ФГ «Еверест 1», ФГ 

«Еколан Агро», ФГ «Неовік», ФГ «Лучніков М. Д.», ФГ «Гутка-Агро», ПСГП «Пошук», ПП 

«Промінь-Агро». 

На території Деражнянської територіальної громади працює одне з кращих у 

Хмельницькій області  фермерське господарство СТОВ «ім. Шевченка», що знаходиться в 

селі Копачівка.  

Напрям   господарювання – вирощування зернових  і  технічних культур та  

розведення ВРХ і свиней. Чітка організація виробничого процесу, планування 

рентабельності, своєчасна переробка продукції  і її реалізація,  втілення нових технологій і 
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підвищення продуктивності праці — це ті першочергові завдання, які ставить перед собою 

керівництво. І з такими завданнями товариство уже кілька років підряд реалізує 

сільськогосподарської продукції  від 80 до 100 млн. гривень із рентабельністю від 50%  до  

23%. 

За січень-червень 2021 року товариством сплачено податків до бюджету держави та 

Пенсійного фонду близько 20,5 млн. гривень. 

Товариство орендує 2089 га орної землі, утримує 1363 голів ВРХ , в тому числі 567 

дійних корів. Постійно нарощуються обсяги виробництва. Ручна праця в господарстві 

зведена до мінімуму – все механізовано, комп’ютеризовано. До прикладу, обладнано і  

встановлено нові доїльні установки «Ялинка», процес доїння автоматичний, 

комп’ютеризований, корми роздаються міксерами – кормороздатчиками. В результаті – 

високі надої, якісне молоко. За 2021 рік надій на корову становить 8607 кг. 

В рослинництві для того, щоб  отримувати високі врожаї та  зменшення  затрат на 

виробництво, теж використовуються новітні технології — безплужний обробіток ґрунту, 

сидерати, вапнування ґрунтів.  

Тракторний парк щороку оновлюється  імпортною технікою, почали впроваджувати 

точне землеробство. Валовий збір зернових та технічних культур за 2021 рік – 9457 т. при 

середній урожайності 60 ц з 1 га. 

Особлива увага приділяється покращенню умов праці, механізації робочих місць, 

постійному зростанню заробітної плати, наданню матеріальної допомоги  працівникам для 

вирішення різних соціально-побутових питань та лікування. 

В господарстві працює 92 працівники, середня заробітна плата за 2021 рік становить 

22560 грн. 

На виконання наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 19.02.2021 року №338 «Про деякі питання у сфері бджільництва» проводиться 

робота з реєстрації пасік. Станом на 1 жовтня 2021 р. на території Деражнянської міської 

територіальної громади зареєстровано 16 фізичних осіб-пасічників. Відповідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» 16 фізичних осіб, які є 

власниками бджолосімей отримали дотацію за наявні бджолосім’ї, згідно поданих документів 

у відділ економіки, інвестицій та комунальної власності Деражнянської міської ради. 

 

2. Промисловість 

 

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області обсяг 

реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності підприємствами 

Деражнянської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року склав 

136334,6 тис. грн.  

У 2021 році на підприємствах за різними напрямками діяльності, що працюють на 

території громади, а саме:  деревообробній, лісовій, електроенергетичній, будівельній, а 

також у легкій та харчовій промисловості проведену низку заходів щодо впровадження у 

виробництво нових видів продукції, модернізації виробничих потужностей та 

енергообслуговуючого обладнання. 
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Промисловий комплекс Деражнянської МТГ представлений харчовою, легкою та 

важкою галузями. Важка галузь представлена деревообробною, лісовою, 

електроенергетичною, будівельною промисловостями.  

Харчова галузь: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Деражнянський молочний завод», 

Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, буд.7 – молочна продукція; 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сані Фуд Україна», Хмельницька 

обл., м. Деражня, вул. Миру, буд. 18/1 та 120/4 – сухі  сніданки; 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Номел», Хмельницька обл., м. 

Деражня, вул. Миру, буд. 223/1 – зернові пластівці швидкого приготування; 

4. Приватне підприємство «Торговий Дім Пролісок», Хмельницька обл., м. 

Деражня, вул. Промислова 30/8 – кр. ячмінна, кр. перлова, кр. пшенична, горох колотий; 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Деражнянське ХПП», Хмельницька 

обл., м. Деражня, вул. Миру, 74А – надання послуг по зберіганню зернових культур; 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Деражня – Млин», Хмельницька обл.,  

м. Деражня, вул. Миру, 74А – борошно, крупа манна; 

7. Приватне підприємство «Євгенія», Хмельницька обл., Деражнянська МТГ, с. 

Літки – повидло, олія, макуха; 

8. Приватне підприємство «Пекарня Ковальчука», Хмельницька обл., м. Деражня, 

вул. Заводська,5 – хліб, хлібобулочні вироби; 

Лісогосподарська промисловість: 

9. Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора», 

Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 120 -  лісопродукція;  

10. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОУКРТРЕЙДГРУП» м. 

Деражня, вул. Миру 228 – переробка деревини, виробництво деревного вугілля; 

Легка промисловість: 

11. Приватне підприємство «КЮЗО», Хмельницька обл., Деражнянська МТГ, с. 

Підлісне – верхній одяг; 

12. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайстра-К», Хмельницька обл., м. 

Деражня, вул. Промислова – пошиття мішків поліпропіленових; 

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «Козачок», м. Деражня, вул. 

Промислова, 18 – швейне виробництво; 

Виробництво електричної енергії: 

14. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сонячна Деражня», Хмельницька 

обл., м. Деражня, вул. Миру, 46 – виробництво електроенергії; 

Будівельна галузь: 

15.Приватне підприємство «Деражня бетон», Хмельницька обл., м. Деражня, вул. 

Заремби, 2 - виробництво з бетонних розчинів. 

Найбільшим промисловим підприємством у громаді є  ТОВ «Деражнянський 

молочний завод». Якість, смак і помірні ціни – головні принципи роботи  підприємства ось  

уже  30 років. Основним видом діяльності якого є заготівля молока від 

сільськогосподарських товариств, приватних господарств, населення і виробництво 

продукції під торговою маркою «Здоровий світ» - це молоко, кефір, ряжанка, закваска, 

сметана, йогурти, масло, спреди, морозиво, тверді, розсільні, м’які сири і казеїн технічний.  
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Протягом своєї діяльності підприємство неодноразово отримувало нагороди, займало 

призові місця на різних конкурсах. У 2021 р. підприємство нагороджене Золотою медаллю 

на виставці  AGRO 2021 за виробництво високоякісної молочної продукції в номінації: сир 

твердий «Княжий».  

Значна увага керівництва приділяється модернізації підприємства. Проведено 

капітальну реконструкцію приймально-апаратного цеху, що дало можливість значно 

швидше приймати та охолоджувати молоко, розподіляти його і сортувати  по виробничим 

цехам. Завдяки закупленій та змонтованій сучасній автоматичній СІР-мойці,  поліпшилось 

миття технологічного обладнання і трубопроводів, скоротилась тривалість процесу 

переробки. Оновлена лінія виробництва казеїну технічного. У сирному цеху збудовані 

великі сирні сховища для зберігання і дозрівання твердих сирів. Проводиться реконструкція 

та добудова інших виробничих, адміністративних і побутових приміщень. На сьогоднішній 

день на заводі працює близько 200 чоловік.  Підприємство щорічно перераховує у бюджети 

всіх рівнів та до Пенсійного фонду України більше 15 млн. грн. 

В межах промислової території міста розміщено товариство по виробництву 

харчових продуктів ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство», яке є одним 

із найбільших підприємств Деражнянської громади та роботодавцем для більше як  50-ти 

працівників. Також підприємство є одним із кращих платників податків громади. 

Потужності міні-заводу незначні – 500 тон/рік, проте підприємством, розглядається 

перспектива розширення виробництва в майбутньому. Результатом постійної кропіткої 

роботи підприємства є взаєморозуміння керівництва та працівників, а також загального 

нестримного бажання підняти рівень підприємства до державного значення.  

«Деражнянське ХПП» продовжує стрімко розвиватись та налагоджувати усе нові та нові 

контакти у своїй сфері, привертаючи увагу навіть за межами території України. 

У громаді працює 937 юридичних та фізичних осіб-підприємців: 

 

Кількість платників  податків по видах діяльності 

 

№ Вид діяльності Деражнянська ТГ 

1 Фермерське господарство 41 

2 Приватне підприємство 24 

3 Колективне підприємство 2 

4 Державне підприємство 1 

5 Комунальне підприємство 14 

6 Дочірнє підприємство 1 

7 Акціонерне товариство 1 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю 41 

9 Виробничий кооператив 2 

10 Гаражний кооператив 2 

11 Орган державної влади 2 

12 Орган місцевого самоврядування 6 

13 Державна організація (установа, заклад) 4 

14 Комунальна організація (установа, заклад)  28 

15 Приватна організація 1 

16 Організація (установа, заклад) об’єднання 2 
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громадян 

17 Корпорація  2 

18 Інші об’єднання юридичних осіб 1 

19 Політична партія 12 

20 Громадська організація 29 

21 Релігійна організація 43 

22 Профспілка 16 

23 Благодійна організація 4 

24 

Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку 15 

25 Підприємець-фізична особа 630 

26 

Фізична особа, яка займається незалежною 

професійною діяльністю 7 

27 Інші організаційно-правові форми 6 

 

3. Будівництво та капітальні інвестиції 

 

Протягом 9 місяців 2021 року в економіку громади залучено 4463,8 тис. грн. 

капітальних інвестицій. А саме:  

2 282,9 тис. грн. – субвенція на виконання робіт по об’єкту, що фінансується з 

обласного бюджету «Реконструкція водогону від водонапірної башти по вул. 

Грушевського, по вул. Миру до вул. Шевченко в м. Деражня Хмельницької області»; 

800,0 тис. грн. – субвенція на співфінансування проекту «Реконструкція 

каналізаційної мережі від мікрорайонну «Сільгосптехніка» по вул. Промислова до 

мікрорайону «Цукровиків» та КНС № 6 в м. Деражня Хмельницької області»;  

1 130,9 тис. грн. – субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету; 

250,0 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для придбання та 

встановлення елементів дитячого майданчика на території Деражнянської міської ради за 

адресою: м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області. 

За рахунок державного бюджету у 2021 році проведено поточний середній ремонт 

автомобільної дороги державного значення Т-23-10 Голосків – Деражня – Лука Барська. На 

ділянці даної автодороги від с. Голосків до м. Деражня, протяжністю 15 км влаштовано 

вирівнюючий шар асфальтобетону та верхній шар дорожнього одягу із дрібнозернистого 

щільного асфальтобетону. 

 Автодорога Т-23-10 Голосків – Деражня – Лука-Барська має загальну протяжність 

48,7 км. Пролягає територією Летичівської, Деражнянської громади Хмельницької області 

та Барської громади Вінницької області. Основна (проїжджа) частина дороги має ширину 5 

– 6 м, загальна ширина 9 – 11 м. Покриття – асфальт. 

Роботи виконані спільним українсько-німецьким підприємством «Автострада», яке 

працювало на замовлення Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. 
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Продовжуються роботи у напрямі розвитку спортивної та культурної 

інфраструктури міста, що співфінансується за рахунок коштів Державного Фонду 

регіонального розвитку (далі ДФРР) – «Реконструкція частини парку культури та 

відпочинку (благоустрій території) по вул. Миру в м. Деражня, Хмельницького району, 

Хмельницької області» – влаштування спортивного та культурного сектору по вул. Миру в 

м.Деражня Хмельницької області. На даному етапі вирішується питання виділення і 

надходження  коштів з ДФРР в сумі 8501,524 тис. грн.  

За 9 місяців поточного року на території громади за рахунок усіх джерел 

фінансування проведено робіт та заходів на загальну суму 3064,7 тис. грн, у тому числі: 

368,8 тис. грн. – поповнення статутного фонду для СЛКП «Флора» (придбання 

крана-маніпулятора SG-7500); 

1 193,3 тис. грн. – проведено капітальний ремонт дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету;  

724,4 тис. грн. – ПКД та поточний ремонт прибудинкових територій міста; 

558,9 тис. грн. – видатки по виконанню робіт на доступність приміщень лікарні для 

людей з обмеженими можливостями; 

145,2 тис. грн. – оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації та її 

експертизу по об’єктах: «Будівництво водозабору з підземного джерела (свердловини) для 

забезпечення водопостачанням»; 

48,5 тис. грн. – «Реконструкцію котельні із встановленням енергоефективних 

твердопаливних котлів в Маниковецькій ЗОШ І - ІІІ ступенів» (41 500 грн. - виготовлення 

ПКД та 7 000 грн. – проведення експертної оцінки); 

25,6 тис. грн. – оплата за експертизу проектно-кошторисної документації та її 

коригування по об’єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-

садочок) №1 «Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в м. Деражня Хмельницької області 

(коригування)» 

Виконувалися заходи міських програм у сферах житлово-комунального 

господарства, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 

інше – 10643,3 тис. грн. 

 

4. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

 

Власні надходження місцевого бюджету МТГ без урахування державних субвенцій 

та дотацій на душу населення, 3730,00 грн/людина – на душу населення. В структурі 

надходжень податків і зборів по Деражнянській міській раді найбільшу питому вагу 

займають податки: 

- Податок та збір на доходи фізичних осіб; 

- Єдиний податок; 

- Плата за землю. 

Доходи загального фонду за 9 місяців 2021 р. на 1-го мешканця: 5872,00 грн. 

Видатки загального фонду на 1-го мешканця: 5328,00 грн. 

Капітальні видатки на 1-го мешканця: 237,00 грн. 

Рівень дотаційності бюджетів: 9 %. 

Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів 

загального фонду: 0,012 %. 
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Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду: 83,4 %. 

Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня: 23697,00 грн. 

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду 29,1 %.   

 

План доходів бюджету Деражнянської міської ради 

станом на 01.10. 2021 рік 

 

Код  Найменування  Разом на рік, грн 

11010100  

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

46144858,00 

11010200  

Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 

3748800,00 

11010400  

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

10743500,00 

11010500  

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

337000,00 

11020200  
Податок на прибуток підприємств та установ 

комунальної власності 
33945,00 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування. 

47250,00 

13010200  

Рентна плата за спеціальне икористання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

139810,00 

13030100 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення  

2985,00 

14021900  Пальне 520900,00 

14031900   Пальне 1420000,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

611145,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 

23900,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

64080,00 
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нерухомості 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

358300,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

1254268,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   5872280,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5256465,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  719680,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1560045,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50000,00 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб    18750,00 

18030200 
Туристичний збір сплачений фізичними 

особами 
1690,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1062297,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 8751980,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків"  

5627300,00 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об’єднань 

16250,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 11700,00 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 

за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів   

8000,00 

22010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб 

51400,00 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
450000,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень  

542400,00 

22012900 
Плата за скорочення термінів надання послуг 

у сфері державної реєстрації речових прав 
5600,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

99400,00 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування   

8000,00 

22090200 Державне мито, не віднесене до інших 4000,00 
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категорій 

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України 

8810,00 

24060300   Інші надходження 50000,00 

24062200 
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках 
51200,00 

31010200 
Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна 
800,00 

 
Усього (без врахування трансфертів) 95678788,00 

 

 

 
 

Одним із найважливіших резервів наповнення бюджету громади є орендна 

плата за землю. Перегляд договорів міською радою за земельні ділянки 

державної та комунальної власності в частині розміру орендної плати 

відповідно до вимог Закону України «Про оренду землі» значно збільшує 

надходження коштів до міського бюджету. Для мобілізації коштів до бюджету 

протягом року посилено контроль за повнотою сплати та термінами укладання 

договорів оренди на земельні ділянки , та їх реєстрація. 

 

5. Ефективне використання об’єктів комунальної власності  

та управління комунальними підприємствами 

 

Основною метою є підвищення ефективності використання майна комунальної 

власності Деражнянської міської ТГ, вирішення майнових питань, створення належних 

організаційних фінансових і матеріально-технічних умов щодо доцільного та ефективного 

використання майна комунальної власності територіальної громади. 

На даний час у Деражнянській МТГ працює 8 комунальних підприємств, три 

комунальні установи та Деражнянський міський центр надання соціальних послуг. 

 

Власні доходи ; 
116026,5 грн.;

57%
Міжбюджетні 
трансферти ;

87 281,80 грн.; 43%

ДОХОДИ міської територіальної громади  на 
2022 рік   - 203 308,3 тис. грн.

Власні надходження

Міжбюджетні трансферти 
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Комунальні підприємства Деражнянської МТГ 

 

№ Назва підприємства 

1 Комунальне підприємство «Деражнянська міська аптека»,  

Хмельницька область, м. Деражня 

2 Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора», 

Хмельницька область, м. Деражня 

3 Комунальне підприємство «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації», 

Хмельницька область, м. Деражня 

4 Комунальне підприємство «Деражнянський міськводоканал», 

Хмельницька область, м. Деражня 

5 Комунальне підприємство «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1», 

Хмельницька область, м. Деражня 

6 Комунальне підприємство "Лозове комунсервіс",  

Хмельницька область, Деражнянська МТГ, смт. Лозове 

7 Комунальне водогосподарське спеціалізоване підприємство «Авангард», 

Хмельницька область, Деражнянська МТГ, с. Яблунівка 

8 Комунальне підприємство "Водограй",  

Хмельницька область, Деражнянська МТГ, с. Шпичинці 

 

Комунальні установи Деражнянської МТГ 

 

№ Назва підприємства 

1 Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр»  

Деражнянської міської ради Хмельницької області,  

Хмельницька область, м. Деражня 

2 Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області,  

Хмельницька область, м. Деражня 

3 Комунальна установа Деражнянської міської ради «Трудовий архів», 

Хмельницька область, м. Деражня 

 

Для забезпечення прозорості передачі у оренду нерухомого майна комунальної 

власності на офіційному сайті міської ради оприлюднено переліки об’єктів комунальної 

власності (нежитлових приміщень), які передані у оренду та користування. 

Надання у оренду комунального майна та продовження строку дії договорів оренди 

здійснюється через електронні аукціони, що проводяться у режимі реального часу із 

використанням електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».  

Створено два типи переліків, які включають інформацію про майно, що надається через 

аукціон: «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі майна в оренду 

на аукціоні. Перелік першого типу» (комерційно-привабливе майно) та «Перелік об’єктів, 

щодо яких прийнято рішення про намір передачі майна в оренду без проведення аукціону. 

Перелік другого типу» майно, яке може надаватись у оренду, особам, що відносяться до 

пільгової категорії.  

Станом на 01.12.2021 р. дохід від оренди майна комунальної власності становить 369,6 

тис. грн. з початку року. 

Запущено процес реєстрації права власності на нерухоме майно, переданих об’єктів 

(установ, закладів, тощо) у комунальну власність Деражнянської міської територіальної 

громади з спільної власності територіальної громади Деражнянського району. 
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Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора» Деражнянської 

міської ради створене з метою отримання прибутку шляхом обслуговування та задоволення 

потреб територіальної громади міста Деражня, користування земельними ділянками лісового 

фонду, ведення лісового господарства, охорони, захисту та відтворення лісів, запровадження в 

лісогосподарське виробництво нових технологій і передового досвіду підвищення 

продуктивності лісів, покращення їх складу і раціонального використання. 

Підприємство займається такими видами діяльності:  

- ведення лісового господарства та лісозаготівлі;  

- лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;  

- лісозаготівлі, одержання необробленої деревини, ділової деревини, дров для опалення 

та хмизу, виготовлення паливних брикетів;  

- надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;        

- лісопильне та стругальне виробництво;  

- вирощування однорічних і дворічних культур;  

- вирощування багаторічних культур;  

- відтворення рослин;  

- вирощування, заготівля та реалізація новорічних ялинок;  

- оптова та роздрібна торгівля деревиною;  

- зовнішньоекономічна діяльність та інше. 

Цьогоріч за результатами загальнодержавного економічного ранжування суб’єктів 

господарювання серед підприємств України, що займаються лісівництвом та іншою 

діяльністю у лісовому господарстві СЛКП «Флора» посіло 20 місце (Золото) серед суб’єктів 

господарювання України за показником «Коефіцієнт оборотності грошових коштів» та 3 місце 

(Золото) серед суб’єктів господарювання Хмельницької області за показником «Коефіцієнт 

оборотності грошових коштів». За результатами національного бізнес-рейтингу в Україні 

підприємству присвоєно звання «Лідер року 2021» та вручено відповідну нагороду керівнику 

підприємства. 

 

6. Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

 

В громаді функціонує п’ять підприємств, які здійснюють господарську діяльність у 

галузі житлово-комунального господарства та благоустрою, а саме: КП «Деражнянський 

міськводоканал» (м. Деражня), КП «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 

(м. Деражня), КП "Лозове комунсервіс" (смт. Лозове), КВСП «Авангард» (с. Яблунівка), КП 

"Водограй" (с. Шпичинці).  

Комунальне підприємство «Деражнянський міськводоканал» надає послуги 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

Мережа систем водопостачання та водовідведення складається з:  

Централізоване водопостачання: 

1. Каптажний колодязь мікрорайону Криничне; 

2. Артсвердловина мікрорайону Трояни; 

3. Артсвердловина мікрорайону Містечко; 

4. Артсвердловина № 2 біля с. Шарки; 

5. Артсвердловина № 3 біля с. Шарки; 

6. Артсвердловина № 4 біля с. Шарки;   



19 
 

7. Артсвердловина № 5 біля с. Шарки;      

Централізоване водовідведення: 

1.  Каналізаційна насосна станція  № 1;        

2.  Каналізаційна насосна станція  № 2;        

3.  Каналізаційна насосна станція  № 3;        

4.  Каналізаційна насосна станція  № 4;        

5.  Каналізаційна насосна станція  № 5;        

6.  Станція штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків.   

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого 

водопостачання – 3408: з числа населення – 3268, з них: з приладами обліку – 3141, без 

приладів обліку – 127; бюджетні установи та організації – 50; інші споживачі – 90. 

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого 

водовідведення – 1820, з них: населення – 1730; бюджетні установи та організації – 30; інші 

споживачі – 60. 

Комунальне підприємство «Лозове комунсервіс» здійснює надання послуг з 

централізованого водопостачання,  водовідведення та поводження з побутовими відходами 

для абонентів смт. Лозове.  

Станом на 1 січня 2021 року користувачами послуг є 407 абонентів з 

централізованого водопостачання, 404 абонентів з централізованого водовідведення – 

фізичних осіб; 11 абонентів з централізованого водопостачання, 6 абонентів з 

централізованого водовідведення – бюджетних установ та інших споживачів. 

Послуги надаються цілодобово та в достатній кількості. 

Комунальне підприємство «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 

надає послуги з санітарної очистки, вивезення відходів, ритуальні послуги, утримання 

житла жителям м. Деражня. 

Комунальним підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» впродовж останнього року  

здійснено ряд робіт у сфері благоустрою, що включає прибирання території, вивіз  

побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за 

використану електроенергію вуличного освітлення, крім того проведено роботи по 

встановленню дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, нанесенню 

дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, 

впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та 

спортивного майданчиків, капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів та покрівель 

житлових будинків,  придбання, встановлення та ремонт лавок та інше. 

Комунальне підприємство «Водограй» надає послуги з водопостачання жителям сіл 

Шпичинці та Теперівка. 

Щороку реалізовується програма поводження з твердими побутовими відходами 

«Чисте місто» на 2016-2025 роки, із запровадженням сучасних технологій сортування, 

переробки та захоронення твердих побутових відходів. Метою програми є скорочення 

накопичення обсягу ТПВ на сміттєвому полігоні та використання як вторинної сировини 

тари і упаковки, переробка органічних твердих побутових відходів в альтернативну 

енергетику; використання новітнього світового досвіду у сфері поводження з ТПВ. 

За час дії програми придбано контейнери для збирання твердих побутових відходів, 

сміттєзбиральна техніка; виконано роботи по влаштуванню огорожі та обвалуванню 
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полігону, виконано роботи по утриманню та поточному ремонту під’їзної дороги до 

полігону. 

Поетапно здійснюється реалізація програми «Питна вода Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки». Виконання Програми передбачає розвиток 

централізованого водопостачання та водовідведення в місті Деражня та населених пунктах, 

модернізацію, реконструкцію водопровідно-каналізаційного господарства та насамперед 

забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості через підвищення 

ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, 

поліпшення якості послуг з одночасним зниженням витрат і втрат в процесі надання цих 

послуг.   

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Згідно статистичних даних Головного управління статистики у Хмельницькій 

області протягом січня – червня 2021 року експорт товарів у Деражнянській МТГ становив 

1030,8 тис. дол. США, що становить 34,9 % до відповідного періоду 2020 року. 

Експортовано продукцію із різних галузей виробництва: продукти тваринного походження: 

різні види молочної продукції, яйця птиці, натуральний мед; продукти рослинного 

походження, готові харчові продукти, деревина і вироби з деревини та інше. 

Операції з експорту проводились з партнерами країн Європи, Азії та Африки. 

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 

по Деражнянській МТГ  

за січень – червень 2021 року 

 

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі  

по Деражнянській МТГ  

за січень – червень 2021 року 

 

 

 

 

Країни 

Експорт  

Звітний період, тис. 

дол. США 

у % до відповідного 

періоду 

попереднього року 

Бельгія 15,7 36,1 

Греція 16,1 5,0 

Італія 22,3 2,2 

Німеччина 20,5 297,4 

Польща 182,1 58,7 

Республіка Молдова 57,8 267,5 

Румунія 374,3 187,5 

Туреччина 10,5 10,5 

Єгипет 87,2 14,7 

Марокко 244,3 - 

Всього: 1030,8 34,9 
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8. Соціальне забезпечення населення 

(у тому числі соціальна підтримка учасників АТО/ООС) 

 

Населення громади налічує 23 360 жителів. З них 7510 громадян, що перебувають на 

обліку в органах пенсійного фонду, як отримувачі пенсії за віком та по інвалідності. 

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО/ООС, є одним з 

пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих 

на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання 

їм додаткових прав і гарантій. 

На обліку в органах соціального захисту та згідно внесених даних до Єдиного 

Державного Реєстру пільгових категорій знаходиться: дітей до 18 років, що мають вади 

розвитку та мають статус «дитина - інвалід» - 110; інвалідів з дитинства – 317; інвалідів Вв 

війни – 2; учасників бойових дій – 39; учасників війни – 356; учасників бойових дій на 

території інших держав – 86; учасників ЧАЕС І кат. – 16, ІІ кат. – 24; ІІІ кат. – 21 особа; 

постраждалих внаслідок ЧАЕС – 10 осіб;  внутрішньо переміщені особи – 162; багатодітні 

сім’ї – 281. Також на обліку перебуває 226 учасників бойових дій, внаслідок проведення 

АТО\ ООС; 12 сімей загиблих, внаслідок проведення АТО\ ООС, з них: 10 сімей загиблих, 

що мають статус «сімя загиблого військовослужбовця»; 7 учасників війни, внаслідок 

проведення АТО\ ООС; 10 інвалідів війни,внаслідок проведення АТО\ ООС. 

 

 

Найменування групи  

товарів за УКТЗЕД 

Експорт  

Вартість, 

тис. дол. 

США 

у % до 

відповідного 

періоду 

попереднього 

року 

Питома вага в 

загальному обсязі, 

% 

І. Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

22,1 - 2,1 

04 молоко та молочні продукти, яйця 

птиці; натуральний мед  

22,1 - 2,1 

ІІ. Продукти рослинного 

походження 

120,1 5,7 11,7 

10 зернові культури 97,8 14,6 9,5 

12 насіння і плоди олійних рослин 22,3 1,5 2,2 

ІV. Готові харчові продукти 279,9 1296,0 27,2 

20 продукти переробки овочів 31,8 147,1 3,1 

21 різні харчові продукти 3,9 - 0,4 

23 залишки і відходи харчової 

промисловості 

244,2 - 23,7 

VI. Продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей 

промисловості 

182,0 36,8 17,7 

35 білкові речовини 182,0 36,8 17,7 

ІХ. Деревина і вироби з деревини 426,7 161,2 41,3 

44 деревина і вироби з деревини 426,7 161,2 41,3 

Всього: 1030,8 34,9 100,0 
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 Дана категорія осіб користується пільгами на житлово-комунальні послуги, 

пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу. Виплати проводяться за кошти 

державного бюджету.  

На обліку в службі у справах дітей Деражнянської міської ради перебуває 48 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 13 – діти-сироти; 35 – діти, 

позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою та піклуванням громадян, 

дитячих будинках сімейного та прийомних сімях, а також є студентами різних закладів.  

Станом на 01.11.2021 р. в громаді забезпечено функціонування 3 прийомних сімей, в 

яких на вихованні знаходиться 6 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

та одна особа з їх числа. За 10 місяців надано відповідний статус 2 дітям-сиротам. Від 

загальної кількості дітей на обліку – 64 % дітей охоплено сімейними формами виховання. 

На обліку перебуває також 102 дитини, які виховуються, як такі, що опинилися в складних 

життєвих обставинах. Станом на 01.11.2021 р. кількість таких дітей збільшилась на 13 осіб, 

у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин в родинах даних дітей. 

Спільно з поліцією протягом вказаного періоду проведено 4 рейди «Діти вулиці, 

Вокзал» та 36 рейдів «Неблагополучна сім’я», для виявлення бездоглядних, безпритульних 

дітей та попередження обставин, що можуть загрожувати здоровю та життю дітей. В 

результаті рейдів: обстежено 55 сімей; попереджено про незалежне виконаня батьківських 

обов’язків 52 особи та ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності згідно 

ст. 184 КпАП України за неналежне виконання батьківських обов’язків – 18 батьків. 

Протягом року проводиться відшкодування втрат перевізникам за проїзд пільгових 

категорій громадян в міських, приміських маршрутах автомобільним, залізничним 

транспортом проводиться за кошти міського бюджету на виконання місцевих 

програм  «Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення та автомобільному транспорті загального 

користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік» та «Програми 

відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2021 рік». Виділено коштів з місцевого бюджету на відшкодування втрат за 

перевезення пільгових категорій автотранспортом – 213 тис. грн. та залізничним – 110 

тис.грн. 

В рамках виконання місцевої «Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021рік» 12 сімям 

загиблих, що мешкають на території громади за кошти міського бюджету виплачена 

матеріальна допомога в розмірі по 10,0 тис. грн., в загальному на суму 120,0 тис. грн. 

Надається матеріальна допомога особам, що опинились у скрутних життєвих 

обставинах в рамках реалізації місцевої «Програми Піклування на 2021-2023 роки». У 2021 

році зв 10 місяців виділено з місцевого бюджету та виплачено допомоги на звернення 

громадян  70 тис. грн. 

Профінансована місцева «Програма допомоги на поховання на 2021 рік» в розмірі 20 

тис. грн. 

Відповідно до рішення сесії Деражнянської міської ради № 11 від 2 грудня 2020 

року, утворено Деражнянський міський центр надання соціальних послуг Деражнянської 

міської ради. Основними завданнями центру є: проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, 
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які належать до вразливих груп населення; надання особам/сім’ям комплексу соціальних 

послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого 

Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин. 

У структурі центру нараховується 4 відділення: 

 Відділення соціальної роботи; 

 Відділення натуральної та грошової допомоги; 

 Відділення соціальних послуг за місцем проживання; 

 Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. 

Функціонування Центру забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету, 

власних надходжень від надання платних соціальних послуг, спонсорських та благодійних 

коштів. З міського бюджету на утримання структури в 2021 році виділено 6,8 млн. гривень 

та надійшло від надання платних соціальних послуг 125,5 тис. грн., 17,6 тис. 

грн. благодійної допомоги. 

Протягом періоду 10 місяців виявлено 1284 особи, що перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребували надання соціальних послуг. 

Станом на 01.11.2021 року отримують послугу «Догляду вдома» - 326 громадян, 

послугу «Натуральна допомога» - 258, послуги з комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю – 13 дітей з інвалідністю. 

Відділеням соціальної роботи надаються послуги із соціального супроводу, 

представництва інтересів, інформування, консультування, кризового втручання, дані 

послуги отримало 687 громадян. 

На території громади функціонує 2 стаціонарних заклади соціального спрямування: 

 Зяньковецький психоневрологічний інтернат-заклад для постійного або 

тимчасового проживання осіб з стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями. 

Станом на 01.11.2021 року 140 осіб отримує послуги з догляду, соціально-побутового 

обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітацїі. 

 Мазницький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. 

Заклад надає соціальні послуги з стаціонарного догляду одиноким громадянам. Станом на 

01.11.2021 року в закладі проживає 51 особа. 

 

9. Населення, заробітна плата та ринок праці 

 

Згідно статистичних даних Головного управління статистики у Хмельницькій 

області середньооблікова чисельність штатних працівників за 9 місяців 2021 року по 

Хмельницькому району склала 118910 осіб.  

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Деражнянському району 

за 2020 рік дорівнювала 12517, за грудень по Деражнянській громаді 2020 року – 12951 грн. 

Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2021 року по Хмельницькому району 

становила 11850 грн., по Деражнянській громаді – 12693 грн.  

Протягом 10 місяців 2021 року на базі даних Деражнянської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості по Деражнянській МТГ було зареєстровано 

216 актуальних вакансій від 83 роботодавців. Укомплектовано 2442 вакансії для 664 

роботодавців.  
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Станом на 01.11.2021 року на обліку, як безробітні перебуває 191. Середній розмір 

допомоги по безробіттю по Деражнянській районній філії Хмельницького ОЦЗ за січень – 

жовтень становить 4868,00 грн.  

За січень-жовтень поточного року для клієнтів центру зайнятості було надано 1086 

індивідуальних профорієнтаційних послуг безробітним, а також проведено 195 групових 

профорієнтаційних заходів для безробітних та учнівської молоді щодо пошуку роботи, змін 

чинного законодавства та інших тематичних семінарів та тренінгів.  

 

10. Охорона здоров’я 

 

У Деражнянській міській територіальній громаді працює два заклади, що надають 

медичні послуги населенню: 

1. Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня»; 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

В умовах децентралізації рішеннями 43 сесії Деражнянської районної ради № 7-

43/2020, № 8-43/2020 від 6 жовтня 2020 року КП “Деражнянська ЦРЛ” та КП 

«Деражнянський районний центр ПМСД» були передані із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Деражнянського району у власність територіальної 

громади міста Деражня. У зв'язку з даними змінами, рішенням 76 сесії 7 скликання 

Деражнянської міської ради від 16 жовтня 2020 року Органом управління лікарні та Центру 

ПМСД стала Деражнянська міська рада рішенням якої затверджена нова назва закладів: 

комунальне некомерційне підприємство “Деражнянська міська багатопрофільна лікарня” 

Деражнянської міської ради Хмельницької області, коротка назва — КНП “Деражнянська 

МБЛ” та комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області, кототка 

назва – КНП «Деражнянський Ц ПМСД ДР ХО». 

На даний час будівля лікарні – особняк приміщення Раціборовського є пам’яткою 

архітектури містобудування за охоронним № 2/65Н та є старим лікувальним корпусом, де 

на першому поверсі розташовані кабінети прийому лікарів, на другому – дитяче відділення. 

В КНП «Деражнянська МБЛ» наявний стаціонар на 120 ліжок, які представлені 9 

стаціонарними відділеннями, ведеться амбулаторний прийом за 26 лікарськими 

спеціальностями.  

На даний час КНП “Деражнянська МБЛ” розташоване в 7 будівлях.  

В адміністративному корпусі розміщені кабінети директора, інформаційно-

аналітичний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів, юрисконсульт, бібліотека, зал засідань. На 

першому поверсі цього корпусу – фтизіатричний кабінет, пральня, гаражі, складські та інші 

господарські приміщення. 

Консультативно-діагностичний центр з повним набором кабінетів та допоміжних 

кімнат знаходиться в окремій будівлі та займає перший та третій поверхи.  

Другий поверх повністю наданий в користування в оренду КНП «Деражнянський    

Ц ПМСД ДР ХО». Поряд з цим, в даному приміщенні знаходяться клініко – діагностична 

лабораторія з бактеріологічним відділом, цифровий флюорографічний кабінет, кабінет 

УЗД, кабінет функціональної діагностики.   
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В КНП «Деражнянська МБЛ» станом на 01.06.2021 року зареєстровано 57,25 

лікарських посад. Лікарський колектив постійно поповнюється молодими спеціалістами – 

лікарями. На базі лікарні навчається 9 інтернів, 2 молодих спеціаліста рентгенолога та УЗД 

приступили до роботи з 01.03.2021 року. З 01.07.2021 року до роботи приступили 3 молодих 

спеціаліста лікарі — хірурги. Лікарський колектив закладу є одним з наймолодших за 

віковим цензом в області, відсоток лікарів-пенсіонерів складає лише 7%. 

Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області є 

правонаступником КП «Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» ХО та функціонує з 23.01.2021 року.  

Медична Допомога КНП «Деражнянський ЦПМСД ДР ХО» надається населенню 

Деражнянської та Вовковинецької ТГ. 

В структуру центру входить 5 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини 

(ЗПСМ), 23 фельдшерських пункти (ФП), 17 медичних пунктів тимчасового базування 

(МПТБ). 

КНП «Деражнянський Ц ПМСД ДР ХО» акредитовано на першу кваліфікаційну  

категорію, відповідно до рішення акредитаційної комісії ДОЗ ОДА від 31.07.2019 р. Заклад 

має діючу ліцензію на провадження медичної практики, а також договір на надання 

первинної медичної допомоги та проведення вакцинації проти COVID-19 з Національною 

службою здоров’я України. 

Сімейними лікарями проводиться підписання декларацій з пацієнтами на надання 

первинної медичної допомоги. Станом на 01.01.2021 року лікарями ЗПСМ підписано 26746 

декларацій, що становить 87% від населення територіальних громад, які обслуговує Центр 

ПМСД. 

В КНП «Деражнянський Ц ПМСД ДМР ХО» зареєстровано 21,5 посади лікарів на 

яких працює 19 фізичних осіб, молодших медичних спеціалістів зареєстровано 50,5 посади 

на яких працює 50 фізичних осіб. 

Видатки на Центр ПМСД в 2020 році склали 17822,6 тис. грн. Середня заробітна плата 

лікаря 16,0 тис. грн., молодшого медичного спеціаліста 8,9 тис. грн. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в лютому та 

серпні 2019 року одержано два автомобілі Renault DUSTER dCi 110 4WD для Зяньковецької 

та Вовковинецької АЗПСМ, у грудні 2020 року  одержано  автомобіль Renault DUSTER 1,6 

УНІВЕРСАЛ-В для Маниковецької АЗПСМ. 

Завершено будівництво Зяньковецької АЗПСМ з житлом для лікаря. Крім того для 

укомплектування Зяньковецької АЗПСМ одержано обладнання та апаратуру на загальну 

суму 452 тис. грн. 

Робочі місця усіх сімейних лікарів, лікаря-педіатра в кількості 17 робочих місць, 

укомплектовані комп’ютерами. Діє урядова програма «Доступні ліки». Впроваджено 

електронне ведення карт амбулаторного хворого, а також видача електронних рецептів. 

Запроваджено електронні направлення пацієнтів для консультації фахівцями другого та 

третього рівнів надання медичної допомоги. Укомплектовано дві амбулаторії медичною 

апаратурою для надання телемедичних послуг. 
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11. Освіта 

 

На території Деражнянської міської територіальної громади функціонує:  

 13 закладів загальної середньої освіти,   

 9 закладів дошкільної освіти, 

 2 заклади позашкільної освіти.  

Станом на 01.10.2021 р. у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної 

освіти всього нараховується 3021 вихованці, з них: у закладах загальної середньої освіти – 

2429, а у закладах дошкільної освіти – 592. 

Підвіз дітей здійснюється з 28 населених пунктів Деражнянської міської 

територіальної громади 13 маршрутами. До загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів під’їжджає 751 учнів та дошкільнят. 

Освіта громади характеризується позитивними тенденціями розвитку. Дошкільною 

освітою було охоплено 592 дітей.  

У позашкільних закладах освіти задіяно 1042 учні. Так, у Комплексному 

багатопрофільному закладі позашкільної освіти будинок творчості дітей та юнацтва 

навчається 612 школярів у 40 групах, а у Дитячо – юнацькій спортивній школі займається 

430 спортсменів у 27 групах. 

Заклади загальної середньої освіти: 

1. Божиковецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

2. Волоський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області; 

3. Деражнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені Героя України Івана 

Зубкова Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

4. Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міської ради 

Хмельницької області; 

5. Деражнянський ліцей №2 Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

6. Загінецька гімназія Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

7. Зяньковецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

8. Копачівська гімназія Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

9. Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Деражнянської міської ради 

Хмельницької області; 

10. Мазниківська початкова школа Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

11. Маниковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Деражнянської міської ради 

Хмельницької області; 

12. Новосілецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Деражнянської  міської ради 

Хмельницької   області; 

13. Яблунівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

 

http://drz.osv.org.ua/budinok-tvorchosti-ditej-ta-junactva-21-34-25-09-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/budinok-tvorchosti-ditej-ta-junactva-21-34-25-09-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/bozhikoveckij-nvk-21-32-16-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/bozhikoveckij-nvk-21-32-16-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/voloskij-nvk-21-32-39-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/voloskij-nvk-21-32-39-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/voloskij-nvk-21-32-39-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanska-zosh-iiii-st%E2%84%963-21-32-58-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanska-zosh-iiii-st%E2%84%963-21-32-58-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-licej-%E2%84%961-imeni-pstrileckogo-21-33-30-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-licej-%E2%84%961-imeni-pstrileckogo-21-33-30-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-licej-%E2%84%962-21-33-48-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/zaginecka-gimnaziya-21-34-01-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/zyankoveckij-nvk-21-34-17-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/zyankoveckij-nvk-21-34-17-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/kopachivskij-nvk-21-34-28-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/lozivska-zosh-iiii-stupeniv-21-34-57-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/lozivska-zosh-iiii-stupeniv-21-34-57-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/maznikivskij-nvk-21-35-08-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/manikovecka-zosh-iiii-stupeniv-21-35-40-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/manikovecka-zosh-iiii-stupeniv-21-35-40-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/novosileckij-nvk-21-35-56-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/yablunivskij-nvk-21-36-35-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/yablunivskij-nvk-21-36-35-10-04-2021/
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Заклади дошкільної освіти: 

1. Деражнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

2. Деражнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Берізка» Деражнянської 

міської ради Хмельницької області; 

3. Деражнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Сонечко» Деражнянської 

міської ради Хмельницької області; 

4. Деражнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Журавлик» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

5. Кальнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради 

Хмельницької області; 

6. Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Деражнянської міської 

ради Хмельницької області» 

7. Маниковецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Деражнянської 

міської ради Хмельницької області; 

8. Нижнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради 

Хмельницької області; 

9. Шпичинецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» Деражнянської 

міської ради Хмельницької області. 

Заклади позашкільної освіти: 

1. Комплексний багатопрофільний заклад позашкільної освіти будинок творчості дітей 

та юнацтва Деражнянської міської ради; 

2. Дитячо-юнацька спортивна школа Деражнянської міської ради. 

 

12. Культура та туризм  

 

Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема 

таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної гідності та соціальної 

злагоди. 

 Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і 

водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку економіки, інноваційної 

політики та активної участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави. 

Аналіз соціально-культурної ситуації свідчить, що незважаючи на складні 

економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури та мистецтва, кадровий 

потенціал галузі, забезпечити підтримку діяльності професійних та аматорських колективів 

громади. 

У Деражнянській міській територіальній громаді станом на 01.11.2021 року діє: 

 31 клубна установа, 

 22 – бібліотеки, 

 дитяча школа мистецтв, 

 Лозівська філія ДШМ,  

 Центр дозвілля та кіно, державний історичний музей 

 12 музеїв на громадських засадах.  

Діяльність установ культури забезпечують 130 фахівців. 

http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-%E2%84%961-dzvinochok-22-03-08-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-%E2%84%961-dzvinochok-22-03-08-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-yasla-sadok-%E2%84%962-berizka-22-03-19-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-yasla-sadok-%E2%84%962-berizka-22-03-19-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-yaslasadok-%E2%84%963-sonechko-22-03-31-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-yaslasadok-%E2%84%963-sonechko-22-03-31-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-%E2%84%964-zhuravlik-22-03-51-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/derazhnyanskij-zdo-%E2%84%964-zhuravlik-22-03-51-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/kalnyanskij-zdo-18-55-52-07-05-2021/
http://drz.osv.org.ua/kalnyanskij-zdo-18-55-52-07-05-2021/
http://drz.osv.org.ua/lozivskij-zdo-yaslasadok-veselka-22-04-35-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/lozivskij-zdo-yaslasadok-veselka-22-04-35-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/manikoveckij-zdo-yaslasadok-sonechko-22-05-36-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/manikoveckij-zdo-yaslasadok-sonechko-22-05-36-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/nizhnyanskij-zdo-yaslasadok-22-05-57-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/nizhnyanskij-zdo-yaslasadok-22-05-57-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/shpichineckij-zdo-malyatko-22-06-09-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/shpichineckij-zdo-malyatko-22-06-09-10-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/budinok-tvorchosti-ditej-ta-junactva-21-34-25-09-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/budinok-tvorchosti-ditej-ta-junactva-21-34-25-09-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/dityachojunacka-sportivna-shkola-21-34-52-09-04-2021/
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У складі Будинку культури є відокремлені підрозділи (філії): - Божиковецька філія - 

Буцнівська філія - Волоськівська філія - Гатнянська філія - Галузинецька філія - 

Деражнянська філія - Загінецька філія  - Зяньковецька філія - Іванківська філія - 

Кальнянська філія - Коржовецька філія - Копачівська філія - Літецька філія - Лозівська 

філія - Мазниківська філія - Маниковецька філія - Нижнянська філія - Новосілецька філія - 

Пилипівська філія - Розсохська філія – Слобідко-Кальнянська філія - Теперівська філія - 

Черешенська філія - Шарецька філія – Шелехівська філія - Шиїнецька філія - Шпичинецька 

філія - Яблунівської філія - Явтухська філія - Яськовецька філія. 

Деражнянська централізована бібліотечна система належить до базової мережі 

закладів культури на території Деражнянської міської територіальної громади.  

До складу ЦБС входять:  

- центральна міська бібліотека; 

- бібліотека для дітей; 

- бібліотеки-філії:  

1) Деражнянська міська бібліотека-філія; 

2) Лозівська селищна бібліотека-філія; 

3) Божиковецька сільська бібліотека-філія; 

4) Волоськівська сільська бібліотека-філія; 

5) Галузинецька сільська бібліотека-філія; 

6) Гатнянська сільська бібліотека-філія; 

7) Загінецька сільська бібліотека-філія; 

8) Зяньковецька сільська бібліотека-філія; 

9) Кальнянська сільська бібліотека-філія; 

10) Копачівська сільська бібліотека-філія; 

11) Коржовецька сільська бібліотека-філія; 

12) Мазницька сільська бібліотека-філія; 

13) Маниковецька сільська бібліотека-філія; 

14) Нижнянська сільська бібліотека-філія; 

15) Новосілецька сільська бібліотека-філія; 

16) Теперівська сільська бібліотека-філія; 

17) Шпичинецька сільська бібліотека-філія; 

18) Яблунівська сільська бібліотека-філія; 

19) Явтухівська сільська бібліотека-філія; 

20) Яськовецька сільська бібліотека-філія. 

При бібліотеці діють клуби за інтересами: 

- Клуб: «У світі прекрасного»; 

- Клуб: «Краєзнавець»; 

- Школа правових знань «Людина у світі законів». 

 Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну 

бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. 

Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення 

віддаленого пошуку інформації. 

Основною метою діяльності Будинку культури є здійснення культурно-

просвітницької діяльності шляхом підготовки та проведення мистецьких заходів, що 

пропагують кращі надбання української та світової культури, задоволення культурних 
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потреб, розвиток народної традиційної культури, підтримка творчої ініціативи, організація 

дозвілля. 

Напрямки діяльності Будинку культури: 

• створення театрально-видовищних, танцювально-розважальних, інформаційно-

виставочних заходів; 

• проведення літературно-музичних вечорів і творчих зустрічей з майстрами 

мистецтв; 

• концертна діяльність творчих колективів та виконавців; 

• участь у проведенні місцевих, районних, обласних, республіканських та 

міжнародних фестивалів, свят та обрядів за народним календарем, виставок, оглядів-

конкурсів, наукових та методичних конференцій; 

• створення аматорських колективів, студій, гуртків самодіяльної та технічної 

творчості, любительських об’єднань, народних театрів, художніх бригад на платній і 

безоплатній основі, які можуть проводити гастрольно-концертну діяльність; 

• організація проведення тематичних заходів, концертів, театралізованих дійств, 

карнавалів, дискотек, дитячих ранків, презентацій товарів, консультацій та лекторіїв по 

різним галузям знань, лотерей, аукціонів, виставок, вернісажів творів живопису, 

скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та ін. 

Деражнянська дитяча школа мистецтв є мистецьким навчальним закладом освіти 

сфери культури (школою естетичного виховання). Школа має статус мистецького 

навчального закладу та перебуває в управлінні Деражнянської міської ради виконавчого 

комітету та координується Відділом культури та туризму Деражнянської міської ради. 

 Школа належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної 

освіти мистецького спрямування. Здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний 

та позанавчальний час. 

Дитяча школа мистецтв  приділяє велику увагу організації навчально-виховної 

роботи, з метою забезпечення освітньо - культурних потреб дітей, розвитку, виявленню і 

підтримці талановитих та обдарованих учнів, організації змістовного дозвілля, формуванню 

національної свідомості та вихованню гармонійно розвинутого підростаючого поколінню. 

У  ДШМ функціонують 12  класів за видами мистецької освіти: 

- клас фортепіано, 

- клас сольного естрадного співу, 

- клас сольного академічного співу,  

- клас вокально-хорового співу, 

- клас хореографії,  

- клас баяна, акордеона, 

- клас  бандури, 

- клас скрипки, 

- клас гітари 

- клас духових інструментів,  

- клас образотворчого мистецтва 

- клас декоративно-прикладного мистецтва. 

 Також  при школі діє філія в с. Лозове. 
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З метою всебічного  розвитку учнів школи, в ДШМ забезпечено діяльність 14 

учнівських колективів (серед них 4 -  удостоєні звання "зразковий") та 5 колективів  

викладачів (один з них носить звання "народний"), які нараховують 330  учасників. 

 

13. Фізична культура і спорт 

 

Фізична культура і спорт  є важливою складовою  життя громади, яка пов’язана з 

системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу дітей та підлітків, 

учнівської та студентської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні  здоров’я, 

підвищенні фізичних і функціональних можливостей  організму людини, забезпеченні 

здорового дозвілля,  збереженні тривалості  активного життя дорослого населення.  

Спортивне життя у Деражнянській МТГ реалізовує відділ освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради.  

Деражнянська громада не стоїть осторонь виру спортивного життя. Спортсмени 

Деражнянщини відомі далеко за межами області, вони зберігають та примножують славні 

традиції спорту, зміцнюють авторитет нашої громади та підвищують її імідж в Україні.   

Так, у Деражнянській МТГ діють спортивні секції з волейболу, футболу, дзюдо, 

боксу, настільного тенісу та легкої атлетики. Активно займається різними видами спорту 

спортивно-громадська організація «Модерн».  

У громаді є дві футбольні команди «ОЛІМП» та «ПАТРІОТИ», які щороку грають на 

на обласних футбольних чемпіонатах. Також є любительські команди з футзалу: Олімп-

ДЮСШ, Олімп-ДЮСШ-2, Модерн-1, Модерн -2, Патріоти, Фортуна (Зяньківці), Скорпіон 

(Згарок), ЛМД-FIRE, Колос (Яблунівка). Любительські команди з футболу на велике поле – 

Модерн, Олімп-ДЮСШ, ЛМД-FIRE, Новосілка, Загінці.  

В громаді працює дитяча юнацько-спортивна школа (далі – ДЮСШ), в якій 

проводяться заняття у 27 групах з 6 видів спорту: футболу, волейболу, легкої атлетики, 

настільного тенісу, дзюдо, бокс. Загальна кількість юних спортсменів, які відвідують 

заняття – 430 учнів, викладацьку діяльність забезпечують 10 тренерів. 

Cпортсмени Деражнянської ТГ приймають участь у чемпіонатах України та області з 

пляжного волейболу, класичного волейболу, боксу та дзюдо.  Багаторазово юні спортсмени 

ставали Чемпіонами України U14, U15, U16 та призерами з пляжного волейболу, 

отримували різні розряди з боксу та дзюдо. 

Активну участь у чемпіонатах області та України з волейболу бере жіноча 

команда  ДЮСШ-ІСКРА. Наші юні спортсменки завойовуть призові місця, як у 

чемпіонатах області, так і в чемпіонатах України, приємно відзначити, що у цьому році 

деяких наших вихованок було запрошено у резерв збірної України U 16 з класичного 

волейболу.   

На території громади щороку проводяться турніри з класичного та пляжного 

волейболу, де беруть участь любительські команди: жіночі, чоловічі та мікси. 

Любительські волейбольні жіночі команди – Клеопатра, Олімпійські Чемпіони та Вікторія. 

Любительські волейбольні чоловічі команди – Галиччина, Поділля, Імпульс. 

Офіційно в обласних і всеукраїнських турнірах та чемпіонатах змагаються юні 

спортсмені спортивного клубу СК «Деражнянець» в таких видах спорту: дзюдо, самбо, 

рукопашний бій, військово-прикладне багатоборство. 
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14. Земельні відносини та екологія 

 

На території громади проводяться заходи по озелененню, висаджуються дерева, кущі 

та інші саджанці, з метою покращення екологічного природного середовища та естетичної 

привабливості території громади. 

Комунальне водогосподарське підприємство «Авангард» Деражнянської міської 

ради створене з метою охорони, утримання та експлуатації водних об’єктів та земель 

водного фонду. Основною діяльністю підприємства є: здійснення системних заходів 

спрямованих на розвиток водних об’єктів, земель водного фонду; охорона, утримання та 

експлуатація водних об’єктів та земель водного фонду; покращення рекреаційної 

спроможності та екологічного стану водойм і прилеглих територій;  раціональне 

використання земель водного фонду; надання послуг у сфері відпочинку та рекреації; 

зариблення водних об’єктів, вирощування, вилов та реалізація товарної риби та рибо 

посадкового матеріалу; організація спортивного та любительського рибальства. 

Щороку реалізовується програма поводження з твердими побутовими відходами 

«Чисте місто» на 2016-2025 роки, із запровадженням сучасних технологій сортування, 

переробки та захоронення твердих побутових відходів.  

Метою програми є скорочення накопичення обсягу ТПВ на сміттєвому полігоні та 

використання як вторинної сировини тари і упаковки, використання новітнього світового 

досвіду у сфері поводження з ТПВ. 

За час дії програми придбано контейнери для збирання твердих побутових відходів, 

сміттєзбиральна техніка; виконано роботи по влаштуванню огорожі та обвалуванню 

полігону, виконано роботи по утриманню та поточному ремонту під’їзної дороги до 

полігону. 

Головною метою покращення екологічної ситуації у 2022 році є: 

- реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селах, 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, вирішення питання зменшення 

викидів в атмосферу; 

- розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо 

призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення 

якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;  

- організація посадки захисних лісосмуг вздовж під’їзних вулиць, озеленення 

територій господарств, торгівельних закладів, озеленення вулиць села, висадка дерев, 

кущів, газонів та квітників; 

- здійснення контролю за якістю питної води; 

- інвентаризація та реконструкція приватних водоочисних та каналізаційних очисних 

споруд; 

- придбання спецтехніки для своєчасного транспортування побутових відходів; 

- придбання контейнерів для роздільного сортування побутових відходів. 

Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію на території міста та 

населених пунктів Деражнянської міської територіальної громади, а також сприяє 

підвищенню екологічної свідомості населення. 

За даними звіту відділу земельних відносин та екології Деражнянської міської ради 

за 2021 рік (станом на 16.12.2021 року): 
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№ Вид рішення Кількість Гектарів 

1 Надано дозволів на проекти землеустрою 1106   

 

відмови 304   

2 Затверджено дозволів на розробку проектів землеустрою: 1143   

 

в т.ч. у власність  1108   

 

в т.ч. в користування 4 4,9449 

 

в т.ч. в оренду 7 2,4743 

 

відмова у затвердженні проектів землеустрою 43   

3 Педеано в оренду земельних ділянок 12   

 

Відмовлено в оренді земельних ділянок 2 6,5817 

 

Припинення оренди земельних ділянок 21   

4 Експертна оцінка земельних ділянок 8   

5 Безоплатна приватизація земельних ділянок 213   

 

Безоплатна приватизація (сумісна власність) 11   

 

Відмови у безоплатній приватизації 10   

6 Дозвіл на розробку технічнії документації 37   

 

Відмови у наданні дозволу на розробку технічної документації 8   

7 Виділення земельної частки (паю) 48   

8 Зміни до договорів оренди земельних ділянок 4   

9 Зміни до рішень сесії щодо земельних питань 95   

10 Припинення постійного користування земельних ділянок 3   

11 Затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок 1   

12 Дозвіл на розробку проектів землеустрою під пасовища 41 726,472 

13 Дозвіл на розробку документації на поділи земельних ділянок 39   

 

Затвердження документації поділів земельних ділянок 26   

14 Земельні торги 2 0,4035 

 

в т.ч. відмова 1 0,1 

15 Розгляд заяв громадян щодо затвердження проектів (відмови) 16   

16 Затвердження нормативної оцінки земель населених пунктів 4   

17 Дозвіл на користування мисливськими угіддями 3 546 

18 Продаж земель  фермерських господарств 3 84,0004 

 

 

15. Надання адміністративних послуг жителям міської територіальної громади 

 

Відділ надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради (далі – ВНАП, Відділ) створено рішенням Деражнянської 

міської ради від 24.11.2020 р. № 5 «Про затвердження структур виконавчих органів 

Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», 

який розпочав свою діяльність 25.02.2021 року. 

Відділ надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради працює за принципом «єдиного вікна», що дає можливість 

заявнику отримати максимальну кількість адміністративних послуг в одному приміщенні. 

У перелік адміністративних послуг, що надаються адміністраторами 

Відділу,  спеціалістами І-ої категорії з реєстрації місця проживання/перебування особи та 
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державними реєстраторами юридичних, фізичних осіб-підприємців, державними 

реєстраторами речових прав на нерухоме майно включено 182 послуги. Розроблено та 

затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. Для 

ефективності роботи Відділу затверджено Меморандуми взаємодії між Відділом та 

суб’єктами надання адміністративних послуг, призначено відповідальних осіб за надання 

адміністративних послуг у ВНАП. 

Співпрацю налаштовано із 10-ма суб’єктами надання адміністративних послуг, а 

саме: 

 Деражнянський сектор Державної міграційної служби України в 

Хмельницькій області; 

 Головне управління Держгеокадастру в Хмельницькій області; 

 Відділ у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області;  

 Деражнянське управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області; 

 Деражнянський сектор Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області; 

 Управління соціального захисту населення Хмельницької 

райдержадміністрації; 

 Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької 

облдержадміністрації; 

 Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції; 

 Управління Держпраці у Хмельницькій області; 

 Відділ містобудування та архітектури апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради. 

Приміщення ВНАПу розраховане на 9 робочих місць, 3 з яких займають 

адміністратори ВНАП. 

З метою якісного обслуговування громадян Відділ обладнано меблями, оргтехнікою, 

забезпечено інтернет-мережею та телефонним зв’язком, розміщено інформаційні стенди.  

Для зручності відвідувачів є доступ до мережі Інтернет, розташовані зручні місця для 

очікування і заповнення документів. Для людей з обмеженими можливостями вхід до 

приміщення Відділу облаштовано пандусом. 

Поряд із приміщенням забезпечено місця для паркування автотранспорту. Неподалік 

розташована зупинка громадського транспорту. 

Отже, загальна площа приміщення, матеріально-технічне забезпечення Відділу, 

чисельність кваліфікованих працівників надає можливість збільшувати перелік 

адміністративних послуг для ефективної роботи ВНАП з метою якісного, зручного та 

повноцінного обслуговування кожного жителя громади. 

Відділом надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради за січень-жовтень 2021 року надано 13730 адміністративних 

послуг.  

 Надані адміністративні послуги за січень – жовтень 2021 року 

 

№ Назва послуги Кількість  

1 Реєстрація речових прав на нерухоме майно  3228 

2 Реєстрація фізичних, юридичних осіб та громадських формувань 726 
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3 Реєстрація місця проживання 677 

4 Зняття з реєстрації місця проживання 463 

5 Довідки про склад зареєстрованих, Додаток 13 6035 

6 Послуги відділу Держгеокадастру (витяги з ДЗК, нормативно-

грошова оцінка, виправлення технічної помилки) 

468 

7 Послуги Міграційної служби (вклеювання фото по досягненню 25-

, 45-річного віку) 

120 

8 Послуги відділу архітектури (видача будівельного паспорта, 

паспорта прив’язки тимчасової споруди, видача містобудівних 

умов та обмежень) 

11 

9 Видача дозволів 21 

10 Соціальні допомоги (одинока мати, малозабезпечені, при 

народженні дитини, у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога 

на догляд за психічно хворим, інвалідам дитинства, допомога на 

дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях) 

991 

11 Субсидії (тверде паливо, житлово-комунальні послуги) 632 

12 Пільги (багатодітні сім’ї, учасники бойових дій, ветерани 

військової служби, інваліди війни, інваліди армії, особи ЧАЕС, 

діти війни, сільські педагоги, медики, працівники культури) 

358 

 

16. Розвиток підприємницької діяльності та регуляторна політика 

 

При Деражнянській міській раді створена та працює постійна комісія з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, де розглядаються 

питання та приймаються відповідні рішення щодо його підтримки.  

Основними проблемами розвитку малого бізнесу є недостатня фінансова підтримка, 

значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної заробітної плати, велика кількість 

незареєстрованих працюючих.  

Головним завданням у сфері підприємництва в громаді є збільшення обсягів 

залучення інвестицій в економіку громади, в тому числі, для розвитку підприємництва.  

Основні види господарської діяльності на території Деражнянської ТГ:  

- вирощування сільськогосподарської продукції (зернових та технічних культур),  

розведення ВРХ і свиней.  

- виробництво електричної енергії; 

- виробництво різних видів молочної продукції, сухі  сніданки, зернові пластівці 

швидкого приготування, різні види круп, гороху, борошна, хліб, хлібобулочні вироби; 

- пошиття одягу, мішків поліпропіленових; 

- переробка деревини, виробництво деревного вугілля; 

- виробництво з бетонних розчинів. 

Завдання та заходи щодо розвитку  підприємницької діяльності  та регуляторної 

політики: 

1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємницької 

діяльності та вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур: 
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  Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва та 

здійснення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності у відповідності 

до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

  Оптимізація системи надання адміністративних послуг, удосконалення механізмів 

дозвільної системи з використанням електронних методів зв’язку, розширення спектру 

електронних послуг. 

  Розробка та оприлюднення на офіційному сайті Деражнянської міської ради 

переліку діючих регуляторних актів, плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на наступний календарний рік, плану-графіка відстежень результативності 

регуляторних актів, проєктів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу. 

2. Розширення доступу малого і середнього бізнесу до фінансових ресурсів: 

 Надання інформаційної підтримки підприємцям щодо можливості отримання 

фінансових ресурсів та інше; 

 Поширення інформації про актуальні грантові конкурси, проєкти, програми для 

бізнесу та роз’яснення умов участі у них. 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього 

підприємництва:  

 Забезпечення доступу суб’єктів підприємницької діяльності до актуалізованої 

інформації на офіційному сайті міської ради щодо: 1. Переліку майна комунальної 

власності, що пропонується для передачі в оренду. 2. Земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які можуть бути передані у користування; 

 Створення Центру підтримки підприємництва як постійно діючого робочого органу 

з підтримки малого і середнього підприємництва громади; 

 Організація та проведення земельних торгів та аукціонів; 

 Проведення семінарів, «круглих столів» з платниками податків. 

 

17. Інвестиційна діяльність 

 

Яскравим прикладом залучення інвестицій є ТОВ «СОНЯЧНА ДЕРАЖНЯ». В м. 

Деражня на території виробленого кар’єру колишнього цегельного заводу, на площі 8,96 га, 

здійснено будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції. Даний об’єкт 

альтернативної енергетики з використанням енергії сонця, потужністю 5,6 МВт, відповідно 

до проекту у травні 2017 року підключений до загальної системи електромереж. 

26 червня 2018 року на території 5,8 га підключено до загальної мережі 

фотовольтаїчну електростанцію «Деражня-2» потужністю 3,6 мВт. 

Завдання та заходи щодо розвитку інвестиційних можливостей громади: 

1. Створення умов для залучення іноземних інвестицій: 

 Визначення перспективних напрямів інвестиційної діяльності. Дослідження 

інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, 

земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних 

проєктів; 

 Інформаційно-консультаційна підтримка місцевих суб’ктів господарювання, 

які виявили бажання залучати інвестиції або вкладати власний капітал у розвиток громади; 

 Забезпечити інформаційно-консультаційний супровід інвесторів та 

потенційних інвесторів та сприяти, у межах дії чинного законодавства та компетенції 
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міської ради вирішенню проблемних питань, що виникають у ході здійснення інвестиційної 

діяльності; 

 Інформувати комунальні підприємства та відділи міської ради про 

оголошення інвестиційних та грантових конкурсів, надавати методичні рекомендації щодо 

підготовки проєктів для участі у конкурсах; 

 Створити інтерактивну карту інвестиційних об’єктів Деражнянської міської 

територіальної громади. 

2. Інформаційна підтримка інвестиційних проєктів та інвестиційних можливостей 

громади: 

 Приймати участь у міжнародних та національних інвестиційних форумах, 

зустрічах, конференціях; 

 Розроблення презентаційно-інформаційних матеріалів щодо інвестиційного та 

експортного потенціалу громади; 

 Поширення серед потенційних інвесторів презентаційно-інформаційних 

матеріалів про інвестиційні об’єкти громади. 

3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва: 

 Організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних 

організацій, фінансових інституцій для вирішення можливих питань співробітництва; 

 Участь та сприяння у проведенні вітчизняних та закордонних заходів на 

інвестиційну тематику (форумів, конференцій, виставок, зустрічей). 

 

ІV. Пріоритетні цілі та мета економічного і соціального розвитку  

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

Основою для подальшого сталого розвитку Деражнянської міської територіальної 

громади є визначення основних пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку 

на 2022 рік, завдань та заходів з їх реалізації. 

Заходи, закладені у програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку 

Деражнянської МТГ на 2022 рік, а саме:  

 Забезпечення правопорядку та безпеки життєдіяльності населення.  

 Зростання конкурентоспроможності економіки міської територіальної громади.  

 Створення умов для розвитку бізнесу. 

 Розвиток промисловості громади. 

 Благоустрій та поліпшення умов утримання об’єктів інфраструктури. 

 Залучення інвестицій в економіку громади. 

 Гарантування продовольчої безпеки. 

 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 

енергоефективності. 

 Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. 

 Забезпечення збалансованості бюджету міської територіальної громади. 

 Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. 

 Розвиток культури. 

 Розвиток сфери оздоровлення та туризму. 

 Підвищення якості освіти.  

 Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів. 
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 Збереження трудових ресурсів.  

 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. 

 Ефективне управління та підвищення стандартів життя. 

 На підставі оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку Деражнянської 

міської територіальної громади у 2021 році, наявних проблем і можливих ризиків у 

Програмі визначено оперативні дії та завдання соціальної, економічної політики міської 

влади на 2022 рік, спрямовані на досягнення пріоритетів міської влади на території 

Деражнянської міської територіальної громади.  

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем 

розвитку громади, реалізацію перспективних проєктів, економічних і соціальних заходів, 

виконання яких сприятиме підвищенню якості надання послуг, реформуванню житлово-

комунального господарства, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату та 

активізації інноваційної діяльності.  

Відбір інвестиційних проєктів здійснено з урахуванням їх значення та ефективності 

(бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації 

та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.  

Фінансування передбачених в Програмі заходів буде здійснюватися за рахунок 

трансфертів з державного та обласного бюджетів, коштів міського бюджету, власних 

коштів суб’єктів господарювання, інвестиційних коштів та інших джерел. 

Серед основних завдань соціального і економічного розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади варто визначити: 

- покращення благоустрою в місті та селах, реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення;  

- розвиток об’єктів інфаструктури громади; 

- забезпечення належної життєдіяльності населення; 

- поліпшення якості суспільних послуг, удосконалення роботи електронних сервісів 

та організація роботи у сфері цифрового розвитку; 

- надання жителям громади якісних адміністративних та соціальних послуг; 

- ефективне використання системи державної підтримки розвитку Деражнянської 

громади, а також створення умов для розвитку за рахунок власних фінансових, 

матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів; 

- підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності 

комунальних підприємств та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів; 

- забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток громади за рахунок 

різних джерел, у тому числі інвестиційних коштів, місцевого бюджету, благодійних 

внесків, інших джерел, не заборонених законодавством; 

- сприяння залученню інвестицій, міжнародно-технічної допомоги; 

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

-  охорона водних об’єктів та ресурсів; 

- забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, шляхом створення 

сприятливих умов для самозайнятості і підприємницької діяльності; 

- забезпечення екологічної безпеки, зведення до мінімуму відходів, їх утилізація та 

знешкодження; 

- планування та забудова території міста та сіл з урахуванням ландшафтних, 

історичних, архітектурних, економічних та інших особливостей; 
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- забезпечення доступності культурних та спортивних послуг для громадян 

Деражнянської громади. 

Основною метою програми є розвиток соціально-економічного та інвестиційного 

потенціалу міської територіальної громади як основної передумови забезпечення 

економічного зростання та підвищення добробуту населення, комфортних умов 

проживання. 

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів, відповідно до визначених пріоритетів та завдань соціально-економічного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

V. Організація виконання Програми, реалізації основних 

заходів Програми 

 

Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік окремо додається як складова 

Програми: Заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік – Додаток 2 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та 

якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями. 

 

VІ. Контроль за ходом реалізації Програми 

 

Деражнянська міська рада визначає першочерговість виконання заходів з 

урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів. 

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням 

соціально-економічної ситуації в громаді з відповідним погодженням, у встановленому 

порядку, з міською радою та іншими центральними органами виконавчої влади. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає: 

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми. 

Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради (https://der.org.ua/) та у районні газеті «Вісник Деражнянщини», 

на сторінках в соціальній мережі Facebook; 

- щорічний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях сесії та 

виконавчому комітеті Деражнянської міської ради;  

- підготовку розпорядчих документів Деражнянської міської ради з питань 

виконання Програми; 

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми. 

Деражнянська міська рада, відділи та управління за підсумками 2022 року звітують 

про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії міської ради. 

Координацію діяльності виконавців програми здійснюють відділи виконавчого 

комітету та управління Деражнянської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступників згідно розподілу 

обов’язків та посадової інструкції. 

 

Міський голова                                                                                     Андрій КОВПАК 
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Додаток 1  

до рішення міської ради  

від     грудня 2021 року №        

 

 

Перелік цільових програм, які виконуватимуться у 2022 році 

 

№ з/п Назва програми 

1. Програма благоустрою Деражнянської міської громади на 2022 рік 

2. Програма поводження з твердими побутовими відходами «Чисте місто» на 2016-2025 

роки 

3. Програма «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

4. Програма національно-патріотичного виховання молоді Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

5. Програма «Організація безкоштовного харчування дітей у закладах освіти 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік» 

6. Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства "Деражнянська міська багатопрофільна лікарня" Деражнянської міської 

ради (КНП "Деражнянська МБЛ") на 2021-2023 роки 

7. Програма добровільного страхування медичних працівників комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» на 

випадок інфікування на 2021-2022 роки 

8. Програма забезпечення надання медико – санітарної допомоги населенню 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки 

9. Програма транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на 

програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 2021-2023 роки 

10. Програма підтримки членів сімей зхагиблих віййськовослужбовців в зоні проведення 

антитерористичної операції на 2022 рік 

11. Програма "Піклування"Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки 

12. Програма "Діти Деражнянщини" на 2021-2025 роки Деражнянської міської ради 

13. Програма допомоги на поховання на 2022-2025  роки 

14. Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті 

загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки 

15. Програма відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян 

на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2022 рік 

16. Програма проведення міських культурно-масових заходів 2022 рік 

17. Програма розвитку культури Деражнянської міської територіальної  громади на 

2021-2023 роки   

18. Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Деражня на 2022 рік 

19. Програма розвитку боксу на 2022-2024 роки в Деражнянській міській територіальній 

громаді 

20. Програма розвитку футболу в м.Деражня на 2020-2023 роки 

21. Програма розвитку волейболу в м.Деражня на 2020-2023 роки 

22. Програма розвитку рибного господарства Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 – 2024 роки 

23. Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

24. Програма профілактики злочинності на території Деражнянської міської 
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територіальної громади на 2021-2025 роки 

25. Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки  

26. Програма мобілізації зусиль Деражнянської міської ради і Управління міграційної 

служби України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної 

міграційної політики на 2019-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Андрій КОВПАК 
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Додаток 2  

до рішення міської ради  

від   грудня 2021 року №   

  

ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконан-

ня 

Обсяги та джерела фінансування Виконавці Очікуваний 

результат Держав 

ний                                     

бюджет                                          

(тис. грн.) 

                                                           

Місцевий                                                           

Бюджет 

(тис. грн.) 

                                                                                              

 

Інші 

(тис. 

грн.) 

І. Соціально-економічний розвиток 

1.1. Розробка «Стратегічного плану розвитку міста» з метою 

залучення інвестицій, пошуку шляхів розвитку та зміцнення 

виробництва, економічного зростання міста 

2022 рік    Міськвиконком Покращення соціально- 

економічного стану громади,  

збільшення кількості робочих 

місць 

1.2. Підтримка, співпраця та заохочення суб’єктів малого та 

середнього підприємництва до створення нових робочих 

місць 

2022 рік    Міськвиконком Розвиток підприємництва,  

подолання безробіття 

ІІ. Благоустрій  
2.1 Поточний ремонт доріг на території Деражнянської міської 

територіальної громади: 

- с. Гатна, в т.ч. (відрізок дороги Деражня-Марківка), 

- с. Красносілка, в т.ч. (вул. Свободи, вул. Космонавтів), 

- с. Коржівці, в т.ч. (вул. Миру, вул. П. Лісового, вул. 

Вишнева), 

- с. Зяньківці, в т.ч. (вул. Л. Українки, вул. Затишна, вул. 

Центральна, вул. Гоголя, пров. Козачий, вул. Шевченка), 

- смт. Лозове, в т.ч. ( вул. Залізнична, вул. Першотравнева, 

вул. Жовтнева, провул. Залізничний, провул. Заводський), 

- с. Розсохи, 

- с. Божиківці 

2022 рік   

 

30,0 

30,0 

30,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

30,0 

30,0 

 Міськвиконком 

«Деражнянська ЖЕК 

№1» 

Сприяння розвитку дорожньо-

транспортної інфраструктури, 

безперервних, безпечних 

(особливо взимку) та зручних 

умов руху транспортних засобів 

та «Шкільного автобуса», що 

підвозить дітей шкільного та 

дошкільного віку. 

2.2 Проведення вуличного освітлення на території   

м. Деражня:  

- вул. Б.Олійника 

- вул. Лісова 

2022 рік  200,0 

 

 

 

 Міськвиконком КП 

«Деражнянська ЖЕК 

№1» 

Покращення благоустрою на 

території громади 



42 
 

- мікрорайон Германове     

- вул. І.Гейсуна 

- провулок Трудовий 

Проведення вуличного освітлення на території  населених 

пунктів ТГ:  

- с. Мазники, вул. Шкільна 

- с. Мазники, вул. Л. Українки 

- с. Шиїнці 

- с. Буцнева 

- с. Шарки 

- с. Слобідка – Шелехівська 

- с. Нижнє 

- с. Черешенька 

- с. Слобідка 

 

 

 

200,0 

2.3 Реалізація програми «Чисте місто» із запровадженням 

сучасних технологій сортування, переробки та захоронення 

твердих побутових відходів: 

- Програма поводження з твердими побутовими відходами 

«Чисте місто» на 2016-2025 роки  

2022 рік  44,5  Міськвиконком 

КП«Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Покращення санітарного стану 

на території громади  

2.4 Співпраця з громадою міста по створенню об’єднань 

співвласників жителів багатоквартирних будинків 

2022 рік   

 

 Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Створення об’єднань 

співвласників, покращення умов 

проживання у багатоквартирних 

будинках 

 

2.5 Підтримка в оновленні рухомого складу основних фондів 

комунальних підприємств Деражнянської міської ради  

2022 рік  500,0 

 

 

 Міськвиконком 

Комунальні 

підприємства міської 

ради 

Покращення якості надання 

послуг комунальними 

підприємствами населенню 

2.6 Підтримка в оновленні основних фондів, запасів 

комунальних підприємств Деражнянської міської ради 

2022 рік  300,0  Міськвиконком 

Комунальні 

підприємства міської 

ради 

Покращення якості надання 

послуг комунальними 

підприємствами населенню 

2.7 Облаштування дитячих майданчиків на території громади: 

- с.  Волоське 

2022 рік  20,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Покращення благоустрою, 

створення комфортних умов для 

жителів громади 

2.8 Реконструкція фонтану по вул. Миру в м. Деражня 

Хмельницької області 

2022 рік  1 482,3  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Покращення благоустрою, 

створення комфортних умов для 

жителів громади 

2.9 Реконструкція частини парку культури та відпочинку  

(благоустрій території) по вул. Миру в м. Деражня 

Хмельницького району Хмельницької області 

2022 рік 8501,5 944,6  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Здійснення заходів щодо 

соціально – економічного 

розвитку громади  
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2.10 Встановлення, облаштування автобусних зупинок в 

населених пунктах: 

- с. Яськівці 

- с. Мазники 

- с. Галузинці 

2022 рік  100,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Забезпечення безпечної посадки-

висадки пасажирів, безпечне 

очікування «Шкільного 

автобуса» учнями та 

дошкільнятами. 

2.11 Капітальний ремонт нежитлової будівлі автостанції по вул. 

Миру, 95 в м.Деражня Деражнянського району 

Хмельницької області 

2022 рік  1980,3  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

 

2.12 Ремонт та чистка громадських криниць на території  

населених пунктів ТГ:  

- с. Волоське 

- с. Коржівці 

- с. Бомкове (Зяньківці) 

- с. Шарки (Яблунівка) 

- с. Шиїнці 

2022 рік  15,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Забезпечення питною водою 

населення 

2.13 Утеплення житлового фонду (фасадів житлових 

будинків) м. Деражня: 

- вул. Проскурівська, буд.7 

- вул. Проскурівська, буд.9 

- вул. Проскурівська, буд.11 

2022 рік  

 

 

2361,0 

2055,0 

1889,0 

 

 

 

24,0 

21,0 

19,0 

 Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Зменшення обсягів витрат на 

споживання теплової енергії, 

підвищення енергоефективності 

використання енергетичних 

ресурсів у житловому секторі 

ІІІ. Програма «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

3.1 Капітальний ремонт розчистка частини ложе ставу з метою 

захисту від підтоплення писадибних ділянок міста Деражня 

Хмельницької області  

2022 рік  1499,4  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Створення комфортних, 

безпечних умов проживання для 

жителів 

Забезпечення водою населення 

3.2 Укріплення берегів річок і водосховищ 2022 рік  1733,2  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Створення комфортних, 

безпечних умов проживання для 

жителів 

3.3 Капітальний ремонт, розчистка частини ложа ставу з метою 

захисту від підтоплення присадибних ділянок міста Деражня 

Хмельницької області (в районі міського пляжу) 

2022 рік  1583,2  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Створення комфортних, 

безпечних умов для проживання 

громадян 

3.4 Розчистка частини ложа ставу в м. Деражня Хмельницької 

області 

2022 рік  1583,2  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення якісною водою 

населення 

Водопостачання та водовідведення 

3.5 Модернізація насосного обладнання на свердловинах 2022 рік  50,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення водою населення 
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3.6 Реконструкція артезіанських свердловин станції ІІ та ІІІ 

підйому з встановленням станції знезараження питної 

води в м. Деражня Хмельницької області 

2022 рік  700,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення якісною водою 

населення 

3.7 Розвиток систем каналізаційної мережі 2022 рік  120,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Попередження виникнення 

екологічних ризиків від 

потрапляння стічних вод до 

водних об’єктів, підземних, 

ґрунтових вод, ґрунту, якісне 

покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації  

3.8 Реконструкція станції штучної біологічної очистки 

господарсько-побутових стоків в м. Деражня 

Хмельницької області 

2022 рік 5940,0 660,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Попередження виникнення 

екологічних ризиків від 

потрапляння стічних вод до 

водних об’єктів, підземних, 

ґрунтових вод, ґрунту, якісне 

покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації 

3.9 Будівництво водогону в смт. Лозове Хмельницької 

області 

2022 рік  1500,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення якісною водою 

населення 

3.10 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 

2022 рік 5500,0 55,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення якісною водою 

населення 

3.11 Проведення реконструкції каналізаційної напірної мережі від 

ШБО до полів фільтрації біля села Яблунівка Хмельницької 

області 

2022 рік  600,0 5400,0 Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Очищення стічних вод 

3.12 Реконструкція водогону від вул. І.Богуна, по вул. Миру до 

вул. Будівельників в м. Деражня Хмельницької області 

2022 рік  370,0 

 

3330,0 Міськвиконком 

КП «Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення якісною водою 

населення 

3.13 Проведення капітального ремонту водогону смт. Лозове по 

вул. Радянській 

2022 рік  270,0 2430,0 Міськвиконком 

КП «Лозове 

комунсервіс» 

Забезпечення якісною водою 

населення, запобігання 

виникненню аварійних ситуацій 

3.14 Ремонт водонапірної башні і водопровідних мереж (заміна 

аварійних ділянок) смт. Лозове 

2022 рік  350,0  Міськвиконком 

КП «Лозове 

комунсервіс» 

Покращення якості питної води, 

зменшення втрат води 

3.15 Проведення реконструкції очисних споруд (заміна 

обладнання, очистка фільтраційного ставка) в смт. Лозове по 

2022 рік  860,0 7740,0 Міськвиконком 

КП «Лозове 

Усунення екологічної небезпеки 

від потрапляння неочищених 
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вул. Заводській  комунсервіс» стічних вод до річки, підземних, 

грунтових вод і грунту 

ІV. Освіта 

4.1 Формування у молодого покоління високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності Батьківщині, турботи про благо 

свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів: 

- Програма національно-патріотичного виховання молоді 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

2022 рік  23,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Утвердження патріотизму, 

посилення виховної складової в 

загальній системі формування в 

учнівської молоді національної 

гідності, готовності до виконання 

громадянських і конституційних 

обов’язків, успадкування 

духовних надбань українського 

народу, розвиток особистісних 

рис громадян Української 

держави 

4.2 Забезпечення  учнів пільгових категорій харчуванням: 

- Програма «Організація безкоштовного харчування 

дітей у закладах освіти Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

2022 рік  2100,0  Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Деражнянської 

міської ради 

 

Заклади дошкільної 

освіти та заклади 

загальної середньої 

освіти 

Створення умов, що сприяють 

зміцненню здоров`я школярів, їх 

гармонійному розвитку. 

Забезпечення  учнів пільгових 

категорій гарячим 

харчуванням. 

Поліпшення якості харчування 

дітей; 

Формування навичок 

правильного та здорового 

харчування 

4.3 Виготовлення проектно – кошторисної документації на 

проведення робіт по утепленню фасадів закладів освіти 

Деражнянської міської громади: 

- Зяньковецький НВК І-ІІІ ст. 

- Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

2022 рік   

 

 

50 

50 

 Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Зменшення обсягів витрат на 

споживання теплової енергії, 

підвищення енергоефективності 

використання енергетичних 

ресурсів у освітньому секторі 

4.4 Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу 

(ясла-садочок) №1 «Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в м. 

Деражня Хмельницької області. (коригування) 

2022 рік 43 200,0 4 800,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Створення умов для 

повноцінного розвитку 

майбутнього покоління 

4.5 - Будівництво водозабору з підземного джерела 

(свердловини) для забезпечення водопостачанням 

Волоського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області,що розташований за 

адресою:с.Волоське,вул.Шкільна,2 

2022 рік  781,8 

 

 

 Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Забезпечення якісною питною 

водою та створення нормальних 

умов для повноцінного розвитку 

майбутнього покоління 
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- Будівництво водозабору з підземного джерела 

(свердловини) для забезпечення водопостачанням 

Яблунівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області,що розташований за 

адресою:с.Яблунівка,вул.Шкільна,10 

- Будівництво водозабору з підземного джерела 

(свердловини) для забезпечення водопостачанням 

Зяньковецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа            I-III ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області, що розташований за 

адресою:с.Зяньківці,вул.Центральна,29 

585,2 

 

 

658,8 

 

 

4.6 Реконструкція котельні із встановленням енергоефективних 

твердопаливних котлів в Маниковецькій ЗОШ I-III ступенів 
2022 рік  2183,9  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Економія використання 

енергоресурсів та забезпечення 

комфортного мікроклімату 

приміщень, а також збереження 

будівлі від руйнування та 

забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов 

перебування дітей у школі 

4.7 Реконструкція приміщень актової зали та харчоблоку під 

їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею № 2 за 

адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л. 

Українки, 9 

2022 рік 3150,0 350,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Створення сучасної їдальні, 

забезпечення школярів здоровим, 

повноцінним харчуванням. 

Зробити шкільний простір 

цікавим та максимально 

безпечним та корисним для дітей. 

4.8 Реконструкція міні-футбольного поля зі штучним покриттям 

по вул. Лесі Українки,9 м. Деражня Хмельницького району 

Хмельницької 

2022 рік 1350,0 150,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Розбудова сучасної спортивної 

інфраструктури 

4.9  Придбання шкільного автобуса  2022 рік 1400,0 600,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Організація регулярного 

безкоштовного підвезення учнів 

та дошкільнят до місць навчання 

та додому 

4.10 Реконструкція системи теплопостачання Деражнянського 

ліцею №1 імені Петра Стрілецького, вул. Миру, 64,  

м. Деражня. 

2022 рік  2500,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Економічно ефективне 

енергозбереження, зменшення 

витрат на опалення приміщення, 

зменшення споживання 

природного газу, створення 

належного температурного 
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режиму для комфортного 

навчання дітей. 

4.11 Реконструкція системи теплопостачання Лозівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Радянська, 1, 

смт. Лозове. 

2022 рік  2000,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Економічно ефективне 

енергозбереження, зменшення 

витрат на опалення приміщення, 

зменшення споживання 

природного газу, створення 

належного температурного 

режиму для комфортного 

навчання дітей. 

4.12 Реалізація державної Програми «Спроможна школа для 

кращих результатів» : 

- Облаштування SТЕМ - лабораторій для Деражнянських 

опорних закладів 

2022 рік 2430,0 270,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Забезпечення реалізації дослідно-

експериментальної, 

конструкторської, 

винахідницької діяльності у 

навчально-виховному процесі.  

4.13 Виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція спортивного залу Деражнянського ліцею №1 

імені Петра Стрілецького, вул. Миру, 64, м. Деражня. 

2022 рік  60,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Створення належних умов для 

занять дітьми фізичною 

культурою та спортом 

4.14 Забезпечення сучасної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа": 

 - закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних 

кабінетів початкової школи для учнів 1 - 4 класів; 

- закупівля сучасних меблів для початкових класів нової 

української   школи; 

-  закупівля засобів навчання та обладнання (крім 

комп’ютерного); 

- закупівля комп’ютерного обладнання для початкових 

класів. 

2022 рік  200,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Створення умов для 

повноцінного  розвитку дитини в 

сільській місцевості та 

підвищення якості початкової 

освіти,  що забезпечить 

виховання здорового 

майбутнього покоління. 

4.15 Реконструкці приміщення харчоблоку із їдальнею 

Деражнянського ліцею № 1 ім. П. Стрілецького, що 

розташований за адресою: Хмельницька область, м. 

Деражня, вул. Л. Українки, 5 

2022 рік 5400,0 600,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Створення сучасної їдальні, 

забезпечення школярів здоровим, 

повноцінним харчуванням. 

Зробити шкільний простір 

цікавим та максимально 

безпечним та корисним для дітей. 

V. Охорона здоров’я 

5.1 Розвиток КНП «Деражнянська МБЛ»: 

-      Програма      розвитку      та       фінансової       підтримки  

комунального некомерційного підприємства Деражнянська 

міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради 

на 2021-2023 роки: 

 капітальний ремонт будівлі стаціонару (старого та 

2022 рік   

 

 

 

 

7479,6 

 Міськвиконком 

КНП «Деражнянська 

МБЛ» 

Покращення умов перебування 

пацієнтів у медичному закладі. 
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нового лікувальних корпусів). 

 

-    Придбання аудіометра для об’єктивного дослідження 

слуху 

-  Капітальний ремонт операційного блоку та ВАІТ 

(реанімація). 

 

-      Реконструкція твердопаливної котельні. 

 

- Програма добровільного страхування медичних 

працівників комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» на випадок 

інфікування на 2021-2022 роки 

 

 

160,0 

 

1500,0 

 

2011,84 

 

 

12,5 

 

 

 

Повноцінне надання медичної 

допомоги хворим 

 

 

 

Гарантування соціального 

захисту медичних працівників 

для забезпечення їм страхових 

виплат внаслідок інфікування 

COVID-19 

5.2 Забезпечення надання медико – санітарної допомоги 

населенню Деражнянської міської територіальної громади: 

-  Програма забезпечення надання медико – санітарної 

допомоги населенню Деражнянської міської територіальної 

громади  на 2021 – 2022 роки 

2022 рік   

 

870,4 

 Міськвиконком 

КНП 

«Деражнянський 

центр ПМСД» 

Забезпечення сучасним 

медичним обладнанням, 

інструментами та створення 

необхідних умов для 

комфортного перебування 

пацієнтів.  

5.3 Підтримка хворих з хронічною нирковою недостатністю на 

програмний гемодіаліз:  

-    Програма транспортування хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької 

обласної лікарні на 2021-2023 роки 

2022 рік   

 

186,0 

 Міськвиконком 

КНП 

«Деражнянський 

центр ПМСД» 

Забезпечення соціальних 

гарантій для хворих на хронічну 

ниркову недостатність, що 

отримують програмний 

гемодіаліз 

5.4 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

проведення робіт по утепленню фасадів закладів охорони 

здоров’я: 

- Лозівська АЗПСМ 

- Маниковецька АЗПСМ 

2022 рік   

 

 

50,0 

50,0 

 Міськвиконком 

КНП 

«Деражнянський 

центр ПМСД» 

Зменшення витрат на 

споживання теплової енергії, 

підвищення енергоефективності 

використання енергетичних 

ресірсів в закладах охорони 

здоров’я 

5.5 Капітальний ремонт санвузлів в приміщенні КНП 

«Деражнянський центр ПМСД» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області по вул. Подільській, 1 в м. Деражня 

2022 рік  150,0  Міськвиконком 

КНП 

«Деражнянський 

центр ПМСД» 

Покращення умов перебування 

пацієнтів у медичному закладі. 

 

VІ. Соціальний захист 

6.1 Підтримка членів сімей учасників АТО, в т.ч.: 

- Програма підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної 

операції на 2022-2025 роки 

2022 рік  120,0  

 

 

 

Міськвиконком 

Відділ праці та 

соціального 

забезпечення апарату 

виконавчого комітету 

Підвищення рівня соціального 

захисту членів сімей учасників 

антитерористичної операції, які 

загинули  
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міської ради 

6.2 Підтримка мало захищених верств населення на території 

міської територіальної громади: 

- Програма «Піклування» Деражнянської міської ради на 

2021-2023 роки 

2022 рік   

 

60,0 

 Відділ праці та 

соціального 

забезпечення апарату 

виконавчого комітету 

міської ради 

Деражнянський 

міський центр 

надання соціальних  

послуг 

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. 

6.3 Створення умов для реалізації державних гарантій і 

конституційних прав дітей на території міської 

територіальної громади: 

- Програма «Діти Деражнянщини»  на 2021 - 2025 роки 

Деражнянської міської ради 

 

2022 рік   

 

 

7,4 

 Міськвиконком 

 

Служба у справах 

дітей міської ради 

 

Створення умов для утвердження 

в суспільстві сімейних цінностей, 

матеріального забезпечення 

сімей з дітьми, забезпечення їх 

морального здоров'я, виховання 

відповідального батьківства та 

запобігання соціальному 

сирітству. 

6.4 Забезпечення санітарних норм та організації належного 

поховання громадян на території міської територіальної 

громади: 

- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки 

 

2022 рік   

 

 

20,0 

 Відділ праці та 

соціального 

забезпечення апарату 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Підприємства, 

громадяни, які 

здійснювали 

поховання 

Забезпечення надання додаткової 

фінансової допомоги на 

поховання деяких категорій осіб. 

 

6.5 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 автомобільному транспорті загального 

користування приміського та міжміського сполучення на 

2022-2025 роки: 

- залізничний транспорт 

- автомобільний транспорт 

 

- Програма відшкодування витрат за пільгове перевезення 

2022 рік   

 

 

 

190,0 

 

 

 

 

 

 Відділ праці та 

соціального 

забезпечення апарату 

виконавчого комітету 

міської ради 

Перевізники, які 

надають послуги з 

перевезення на 

приміських та 

міжміських 

Реалізація прав окремих 

категорій громадян на пільговий 

проїзд на залізничному 

транспорті приміського 

сполучення та в автомобільному 

транспорті загального 

користування приміського та 

міжміського сполучення 
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окремих  категорій громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2022-2025 роки 

100,0 маршрутах 

загального 

користування 

автомобільним 

транспортом 

Виробничий 

підрозділ 

«Жмеринецька 

дирекція залізничних 

перевезень» 

регіональна філія 

«Південно-західна 

залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця» 

VІI. Культура та туризм 

7.1 Програма проведення міських культурно-масових заходів на 

2022 рік 

2022 рік  238,0  Міськвиконком 

Відділ культури та 

туризму міської ради 

Задоволення культурно – 

мистецьких потреб населення 

7.2 Розвиток  культури та туризму, поліпшення  рівня 

культурного обслуговування населення, в т.ч.: 

-  Програма розвитку культури Деражнянської міської 

територіальної  громади на 2021-2023 роки.   

2022 рік   

 

670,0 

 Міськвиконком 

Відділ культури та 

туризму міської ради, 

міська бібліотека, 

міська дитяча школа 

мистецтв 

Відродження та збереження 

культурної спадщини, звичаїв і  

традицій українського народу 

Забезпечення дозвілля та 

культурного розвитку жителів 

громади 

7.3 Поточний ремонт покрівель закладів культури: 

 -   Шпичинецький сільський будинок культури; 

 -   Літецький сільський клуб. 

2022 рік   

35,0 

40,0 

 Міськвиконком 

Відділ культури та 

туризму 

Створення сприятливих умов для 

задоволення культурно – 

мистецьких потреб населення  

7.4 Поточний ремонт приміщення бібліотеки (район Старе 

містечко) 
2022 рік  46,0  Міськвиконком 

Відділ культури та 

туризму  

Міська бібліотека 

Створення належних умов для 

забезпечення інформаційних, 

культурних та інших потреб 

користувачів бібліотеки 
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VІІІ. Фізична культура та спорт 
8.1 Розвиток фізичної культури та спорту, підтримка міської 

футбольної команди «Олімп», різноманітних секцій, гуртків, 

в т.ч.: 

- Програма розвитку волейболу в місті Деражні на 2020-2023 

роки; 

- Програму розвитку фізичної культури і спорту  

Деражнянської міської громади  на 2022 рік; 

- Програма розвитку футболу в м. Деражні на 2020-2024 

роки; 

- Програма розвитку боксу в Деражнянській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки  

2022 рік   
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 Міськвиконком 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Спортивні секції та 

гуртки 

Участь в обласних футбольних 

змаганнях, залучення до 

активного способу життя більшої 

кількості жителів громади 

8.2 Будівництво міні - футбольного поля (спортивного 

майданчика) в смт. Лозове Хмельницької області 

2022 рік  1500,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Розбудова сучасної спортивної 

інфраструктури  

8.3 Реконструкція спортивного комплексу (стадіон)  по вул.. І. 

Зубкова, 5/1 в м. Деражня Хмельницької області 

(Реконструкція стадіону в м. Деражня Хмельницької області) 

2022 рік 45000,0 5000,0  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Розбудова сучасної спортивної 

інфраструктури  

ІХ. Земельні відносини та екологія 
9.1 Створення  сприятливих умов розвитку рибного 

господарства для формування високих якісних та кількісних 

показників рибо продукції водних об’єктів громади: 

- Програма розвитку рибного господарства Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 – 2024 роки 

2022 рік  24,0  Міськвиконком 

КВСП  «Авангард» 

Деражнянської 

міської ради 

Забезпечення населення громади 

продукцією з 

прісноводної  риби, ведення 

рибного господарства на засадах 

сталого розвитку з урахуванням 

природних, економічних і 

екологічних умов,  

Х.  Задоволення потреб громадян соціально-правового характеру: правопорядок, цивільний захист, техногенна безпека та інше 
10.1 Розвиток архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади: 

- Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади  на 2021-2023 роки  

2022 рік  334,3  Міськвиконком 

Трудовий архів 

Деражнянської 

міської ради 

Створення належних умов для 

зберігання, документів по 

особовому складу, задоволення 

потреб громадян соціально-

правового характеру. 

10.2 Співпраця з Управлінням державної міграційної служби 

України в Хмельницькій області: 

- Програма мобілізації зусиль Деражнянської міської ради і 

Управління міграційної служби України в Хмельницькій 

області по забезпеченню реалізації державної міграційної 

політики на 2019-2023 роки  

2022 рік  28,9  Міськвиконком 

Управління 

державної 

міграційної служби 

України  в 

Хмельницькій області 

Приведення надання послуг та 

якості їх надання у відповідність 

до потреб населення 

 

Міський голова                                                                                                                                                                               Андрій КОВПАК 


