
                                                                                                проект 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят третя сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

     серпня  2020 року                                 м. Деражня                               № 2 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 20 грудня 2019 р. № 8 «Про затвердження Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування  

державного значення у м. Деражня Хмельницької області  

на 2020-2021 роки» 

 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропозицій 

постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

1. Внести наступні зміни до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування державного значення у м. Деражня Хмельницької області на 2020-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2019 р. № 8, а саме : 

1.1.  до Додатку 2 «Плановий обсяг видатків загального фонду міського бюджету на  

поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення у м. Деражня Хмельницької області на 2020-2021 роки» 

Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у м. 

Деражня Хмельницької області на 2020-2021 роки, виклавши у такій редакції: 
№ Напрямок виконання 

Програми 
Усього у тому числі по роках 

2020 2021 

1. Поточний ремонт доріг 
державного значення 

1400 500 900 

2. Експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг 
державного значення 

0 0 0 

 Усього, загального фонд 
міського бюджету 

1400 500 900 

 

1.2.      до Додатку 3 «Перелік автомобільних доріг загального користування державного 

значення по місту Деражня Хмельницької області для виконання робіт по поточному 

ремонту та експлуатаційному утриманню» Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування державного значення у м. Деражня Хмельницької області на 2020-

2021 роки, виклавши у такій редакції: 

№ 

 

Назва дороги Запланований обсяг виконаних 

робіт 

 

рік тис.грн. 



1. Поточний та дрібний ремонт автомобільної 

дороги державного значення Маниківці –

Деражня км 15+052- км 17+206 

 

2020 

 

500 

2. Поточний та дрібний ремонт автомобільної 

дороги державного значення Маниківці –

Деражня  

 

2021 

 

900 

 Разом  1400 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (голова комісії Валерій ЯГЛІНСЬКИЙ). 

      

 

 Міський голова                                                                                               Андірй КОВПАК 
 

 

Вик. Н.Косевич 


