УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
сімдесят четверта сесія
сьомого скликання
вересня 2020 року

м. Деражня

№

Про внесення змін до рішення міської ради
від 20 грудня 2019 р. № 5 «Про затвердження Програми
соціально- економічного та культурного розвитку міста
Деражня на 2020 рік»
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та
соціального розвитку України», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Деражня на 2020 рік, затверджених рішенням сесії
міської ради від 20 грудня 2019 р. № 5, а саме:
№
п/
п

2.

Зміст заходу

Капітальний ремонт доріг:
-вул. Миру (від буд. 20 до перехрестя з вул. Л.Українки)
- улаштування пішохідної доріжки на переході від вул.
Робітнича до мікрорайону цукрового заводу
- вул. І. Богуна
- правосторонній тротуар по вул. Промислова
- лівосторонній тротуар по вул. Промислова
- частина дорожнього покриття вул. Подільська від буд.3
до перехрестя з вул. Л. Українки м. Деражня
- дорожнє покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська
Поточний ремонт доріг:
- частина автомобільної дороги державного значення
«Маниківці-Деражня» Т-23-16
від 15+063 – км 17+406
- частина автомобільної дороги державного значення
«Голосків-Деражня-Лука Барська» Т-23-10
від 14+800 до 15+620
від 15+900 до 20+000

Терм
ін
вико
нанн
я

Обсяги та джерела
фінансування

Виконав
ці

Очікув
альни
й
резуль
тат

1472,6
544

Міськви
кон
ком
КП«Дер
ажнянсь
ка ЖЕК
№1»

Покра
щення
благоу
строю
міста

2020
рік

704,83
138,4
409,9
38,2
1 300,0

3500

3500

500

-вул. Пушкіна
-вул. Гагаріна
- вул. Б. Каштановий
-вул. Дорошенка
-провул. Трудовий
-вул. І. Гейсуна
- вул. Сонячна
- вул. Польова
-вул. Козацька
- вул. Шевченка
- вул. Стрілецького
- вул. Кринична
-вул. Промислова (дорожнє покриття заїзд до буд.18/1, 18/4
та 18/5)
-вул. Грушевського (частина дорож. покриття біля
щоденного ринку)
- провулок Піонерський
- провулок Миру
- вул. Подільська:
1).тротуар
2). дорожнє покриття біля буд.49/2, буд.49/3
3). Частина дорожнього покриття вулиці
- тротуар по вул. Барська
- перехрестя по вул.. Барська
- вул. Горького
-вул. Є. Андріюка
- вул. Слов’янська
- вул. Миру
- площа прилегла до парку
- під’їзд до прибудинкових територій буд.157/1 та буд.157/2
по вул. Миру
- площа перед будівлями по вул. Миру, буд. 37, 39
- заїзд до будівель за адресою: вул. Миру, 39 та 41
Прибудинкові території:
-прибудинкові території по вул. Миру, 69
-прибудинкові території по вул. Миру, 157/1
прибудинкові території по вул. Миру, 157/2
-прибудинкова територія вул. Грушевського, 2
-прибудинкова територія вул. Грушевського, 7
- прибудинкова територія вул. Грушевського, буд. 13
-прибудинкова територія вул. Андріюка, 2,6,8
-прибудинкова територія вул. Барська, 45
-прибудинкова територія вул. Б.Олійника, 41/1
-прибудинкова територія вул. Подільська, 51/1
-прибудинкова територія вул. І. Зубкова, 3
- прибудинкова територія вул. І. Зубкова,5
- прибудинкова територія вул. І. Зубкова,7
- прибудинкова територія вул. І. Зубкова,9
- прибудинкова територія вул. Л.Українки, 2
- прибудинкова територія вул. Л.Українки, 3
- прибудинкова територія вул. Соломчука, буд. 1Г
- вул.. І.Богуна (зливова каналізація стічних вод)

50
50
20
20
20
50
20
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
65,1
50
50
20
15
20,2
22,9
46,5
163
171,5
117,7

100
80
130
80
80
80
150
80
125
80
13
73
87
175

112
100
69,4
152

- в пункті 16 «Співпраця з державними, правоохоронними органами громадськими
формуваннями для забезпечення правопорядку в місті» цифри «25» замінити цифрами
«31»;
- в пункті 17 «Співпраця з Державною службою України з надзвичайних ситуацій для
забезпечення пожежної безпеки на території міста» цифри «25» замінити цифрами «30».

2. Доповнити Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста Деражня на 2020 рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 20
грудня 2019 р. № 5, а саме:
- пункт 2 «капітальний ремонт доріг»:
«дорожнє покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська» цифрами «1 300,0»;
- пункт 2 «Поточний ремонт доріг»:
«площа перед будівлями по вул. Миру, буд. 37, 39» цифрами «171,5»;
«заїзд до будівель за адресою: вул. Миру, 39 та 41» цифрами «117,7»;
- пунктами 40, 41 такого змісту:
№
п/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Обсяги та джерела
фінансування
Держав
ний
бюджет
(тис.
грн.)

40

41

Поточний ремонт
КНС № 4 по вул.
Промисловій, 8/1
м. Деражня
Очистка
прибережної смуги
р. Вовк

Місцев
ий
бюджет
(тис.
грн.)

2020 рік

171,6

2020 рік

49,5

Виконавці

Очікуваний
результат

Міськвиконком
КП
«Деражнянський
міськводоканал»
Міськвиконком
КП
«Деражнянський
міськводоканал»

Покращенн
я очищення
стічних вод
у місті
Забезпечен
ня водою
населення

Інші
(тис.
грн.)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину
СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валерій
ЯГЛІНСЬКИЙ).

Міський голова

Андрій КОВПАК

