
                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                        восьма сесія 
восьмого скликання 

                                                         РІШЕННЯ 
 
     квітня  2021 року                        Деражня                                              №  

 
   Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми 
соціально- економічного та культурного розвитку                                                         
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
   На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
  
1. Доповнити Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік, затверджених 
рішенням сесії міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2, а саме: 
 
№ 
п/
п 
 

Зміст заходу Термін 
виконан

ня 
 

 
 
 
 
 
 

Обсяги та джерела 
фінансування 

 

Виконавці 
 
 
 
 
 

 

Очікуваний 
результат 

Держав 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн) 

 

Місцев 
ий 

бюдже
т 

(тис. 
грн) 

 

Інші 
(тис. 
грн) 

 

41 Розвиток  
культури та 
туризму, 
поліпшення  
рівня 
культурного 
обслуговування 
населення, в т.ч.: 
- Програма 
розвитку 
культури 
Деражнянської 
міської 
територіальної  

2021 рік  710  Міськвиконк
ом 

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 



громади на 2021-
2023 роки   

42 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 

2021 рік  20  Міськвиконк
ом 

 
Служба у 

справах дітей 
міської ради 

Міський 
центр 

надання 
соціальних  

послуг 

 

Створення 
умов для 
утвердження 
в суспільстві 
сімейних 
цінностей, 
матеріального 
забезпечення 
сімей з 
дітьми, 
забезпечення 
їх морального 
здоров'я, 
виховання 
відповідально
го батьківства 
та запобігання 
соціальному 
сирітству 

43 З метою 
підготовки 
молоді до 
служби в 
Збройних Силах 
України, 
військово-
патріотичного 
виховання 
молодого 
покоління на 
території міської 
ТГ: 
- Програма 
поліпшення 
організації                                                                       
підготовки 
громадян до 
військової 
служби,                                                                           
приписки до 
призовної 
дільниці, 
призову                                                                                        
на строкову 
військову 
службу, призову                                                  
військовозобов’я
заних під час 
мобілізації,                                                               
прийняття на 

2021 рік  32  Міськвиконк
ом 

 
Деражнянськи

й РВК 

Забезпечення 
своєчасного 
фінансування 
послуг 
пов’язаних з 
проведенням 
медоглядів 



військову 
службу за 
контрактом,                                                               
відбору та 
прийняття на 
службу                                                                                                               
у військовому 
резерві на 2021 - 
2023 роки 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 
СИДОРУК  та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (голова комісії Оксана БЕРЕГОВА). 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 Міський голова                                                                          Андрій  КОВПАК 
 
 
 
 
вик. Н.Косевич  


