
 

                                                                                                                        проект 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

         жовтня  2021 року                                  м. Деражня                                         №  

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

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

соціально- економічного та культурного розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

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

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 

соціального розвитку України», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

1.  Внести зміни до Заходів 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:  

1.1 в пункті 2 «Поточний ремонт доріг» «вул. Подільська» в обсягах та джерелах 

фінансування «Міський бюджет» цифри «281,3» замінити на цифри «41,5». 

1.2. викласти пункт 33, 45, 48 в такій редакції:  
№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Інші 

(тис. 

грн.) 

 

33 Реконструкція 

спортивного комплексу 

(стадіон)  по вул.. І. 

Зубкова, 5/1 в м. 

Деражня Хмельницької 

області 

2021 рік 50 000 49,8  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

 

Розбудова 

сучасної 

спортивної 

інфраструктур

и міста 

45 Реконструкція будівлі 

дошкільного 

навчального закладу 

(ясла-садочок) №1 

«Дзвіночок» по вул. 

Івана Зубкова, 15 в м. 

Деражня Хмельницької 

області. (коригування) 

2021 рік 32 400,0 3 600,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Створення 

умов для 

повноцінного 

розвитку 

майбутнього 

покоління 



 

 

48 - 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 

- 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 

2021 рік  781,8 

 

 

 

 

 

 

 

585,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

658,8 

 

 

 

 

 Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Забезпечення 

якісною 

питною водою 

та створення 

нормальних 

умов для 

повноцінного 

розвитку 

майбутнього 

покоління 

 

2. 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 такими пунктами:  

 



№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюджет 

(тис. 

грн.) 

 

Інші 

(тис. 

грн.) 

 

50 Реконструкція частини 

парку культури та 

відпочинку  

(благоустрій території) 

по вул. Миру в м. 

Деражня, 

Хмельницького району, 

Хмельницької області 

2021 рік 8501,52 944,61  Міськвиконком 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Здійснення 

заходів щодо 

соціально – 

економічного 

розвитку 

громади  

51 Реконструкція системи 

теплопостачання 

Деражнянської 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №3 

імені Героя України 

Івана Зубкова, що 

розташована за 

адресою: м. Деражня 

вул. В. Соломчука, 2 

2021 рік  2896,7  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 

52 Реконструкція системи 

теплопостачання 

Деражнянського ліцею 

№2, що розташована за 

адресою: м. Деражня, 

вул. Л.Українки, 9 

2021 рік  377,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

53 Реконструкція котельні 

із встановленням 

енергоефективних 

твердопаливних котлів 

в Маниковецькій ЗОШ 

I-III ступенів 

2021 рік  2183,9  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

54 Поточний ремонт 

вуличних мереж 

системи 

водопостачання 

мікрорайону «Цукровий 

завод» 

2021 рік   249,9  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення 

якісною 

питною водою 

населення 

55 Поточний ремонт 

частини водопроводу 

по вул.. Прилюка 

2021 рік  20,5  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення 

якісною водою 

населення 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Оксана БЕРЕГОВА). 

    

                                                                                                                   

 

 Міський голова                                                                                               Андрій  КОВПАК 

 
 

вик. Надія Косевич  


