УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
сімнадцята сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
15 вересня 2021 року

Деражня

№3

Про внесення змін до рішення міської ради від 24
грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження Програми
благоустрою Деражнянської міської громади на 2021 рік»
Керуючись п. 23 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, міська рада

Україні»,

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2021 рік
та викласти їх в новій редакції (Додаток 1):
- розділ I «Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів благоустрою»
7 «Прибудинкові території» п.1.7. викласти в наступній редакції: «Прибудинкові території
м. Деражня: вул. Грушевського, 13 - 164 100 грн; вул. Грушевського,15 - 230 100 грн; вул.
Подільська, 55 - 275 900 грн; вул. Миру, 138 - 329 900 грн»;
- внести зміни в розділ II «Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою»
1.
«Вулично-дорожня мережа та споруди на ній» п.2.1, а саме: «вул. Подільська 600 000 грн;
вул. Миру 800 880 грн» замінити на «вул. Подільська 281 335 грн; ділянка вул. Майдан Привокзальний (від перехрестя з вул. Миру до перехрестя з вул. Грушевського) 911 515 грн,
поточний ремонт дорожнього покриття стоянки для автомашин по вулиці Майдан
Привокзальний м. Деражня Хмельницької області -149 230 грн та дорожнє покриття с.
Божиківці - 6 200 грн; Пилипи - 9 500 грн; Красносілка - 9 000 грн; с. Шпичинці - 11 000
грн; с. Літки - 8 000 грн; с. Новосілка - 15 100 гривень».
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

Додаток 1
до Програми благоустрою
Деражнянської міської громади на
2021 рік
(в новій редакції від 15.09.2021р.)
ЗАХОДИ
з утримання та ремонту об’єктів благоустрою Деражнянської міською територіальної
громади, що перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК
№ 1» на 2021 рік
Дані заходи розроблено відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання
об'єктів благоустрою населених пунктів затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу
України від 23.09.2003 № 154 (зі змінами та доповненнями); Закону України «Про благоустрій
населених пунктів»; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального
господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27
липня 2006 року № 880/12754, Державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня
2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457;
Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 05 березня 2012 року за № 365/20678; Порядку утримання кладовищ та інших місць
поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 06 вересня 2004 року за № 1113/9712; Зберігання побутових відходів
здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 17 березня 2011 року №
145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за 16 №457/19195.
Джерело фінансування
№
з/п

Найменування заходів

Кількість

Примітка

загальний спеціальн
фонд
ий фонд
міського
міського
бюджету
бюджету
(грн)
(грн)
РОЗДІЛ І
Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів благоустрою
1.Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
Загальна площа вулично-дорожньої мережі – 640,0 тис. м2:
з твердим покриттям – 340,0 тис. м2; тротуари та пішохідні доріжки з твердим покриттям
– 66,0 тис. м2
Прибирання ведеться на загальній площі близько 178 тис. м2: площа вулично-дорожньої
мережі – 50 тис. м2; площа тротуарів –30 тис. м2; площа без покриття – 26,6 тис.
м2; площа міського кладовища – 50,0 тис. м; площа полігону для твердих побутових
відходів - 21,4 тис. м2
1.1.1. Видалення трави з обочин,
1429096
30,2
кюветів і водовідвідних канав,
тис.м2
косіння трави і буряну на
ухилах насипів і виїмках
дороги.
Систематичне
очищення
покриттів від пилу, сміття,
2

ґрунтових та інших наносів
шляхом
їх
підмітання,
фарбування
бордюрів,
прибирання місць загального
користування.
1.1.2. Своєчасне очищення вулиць та
543706
75,1
доріг від снігу та обробка їх
тис.м2
фрикційними
та
іншими
протиожиледними
матеріалами.
1.1.3. Нанесення та відновлення
80000
0,5
дорожньої
тис.км2
розмітки,встановлення
дорожних знаків.
1.1.4. Розчистка і обрізка сухост. і
730714
4,1
аварійних дерев по місту та
тис.м2
обкос дикор. трав.
Вивіз стихійних смітн., сухого
листя, гілля, буряну .
Усього:
2783516
2.Вуличне освітлення та зовнішні електромережі м. Деражня
Довжина ліній зовнішнього освітлення міста – 36,4 км.
1.2.1. Нагляд
за
справністю 565264
електромереж, устаткування та
36,4 км.
споруд, заміна електроламп,
миття та протирання світильн.
1.2.2

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Придбання електрообладнання,
електротоварів,
освітлення
вулиць.

640000

Усього:

1205264

3. Зелені насадження
Утримання та догляд за зеленими
186443
насадженнями
Витрат на придбання зелених
50000
насаджень
Догляд за газонами:
підсівання газонів окремими
ділянками, прочісування газону
граблями, підживлення газонів і
поливання, прополювання,
косіння трави, збирання та
вивезення скошеної трави, сміття
та опалого листя
30000
266443
Усього:

-

-

2,5 тис.м2

-

-

Міське кладовище м.

4.
Деражня
Кладовищ по місту – 1 одиниця
1.4.1. Усі види робіт з утримання
зелених
насаджень
кладовища:
косіння
трав,
згрібання та вивезення опалого
листя, очищення та вивезення

275147

-

50,0
тис.м2

3

стовбурів та гілля, утримання
проїздів
та
пішохідних
доріжок,
систематичне
очищення доріжок, проїздів
від снігу, льоду.

Усього:
1.5.1.

1.5.2.

1.6.1

1.6.2

1.7.

275147
5.Санітарні об’єкти м. Деражня
Утримання території полігонів
379533
для твердих побутових
21,4
відходів, утилізація ТПВ
тис.м2
Утримання будівель та
187797
2
приміщень громадських
санітарні
туалетів
модулі
567330
Усього:
6. Села Деражнянської міської громади
Придбання
паливно
–
1163500
мастильних матеріалів.
Придбання електроенергії для
408000
освітлення вулиць
Благоустрій
територій
Деражнянської
міською
територіальної громади
40000
Усього:
1 611 500
7. Прибудинкові території
Прибудинкові території м. 1 000 000
Деражня:
- вул. Грушевського,13
164 100
- вул. Грушевського,15

230 100

- вул. Подільська,55

275 900

- вул. Миру,138

329 900

Усього:
Разом за І розділом:

№
з/п

2.1.

1 000 000
7 709 200
РОЗДІЛ ІІ
Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою
Джерело фінансування
Найменування заходів
загальний спеціальн
фонд
ий фонд
міського
міського
бюджету
бюджету
(грн.)
(грн.)
1.Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
Дороги м. Деражня:
-вул. Пушкіна
50 000
-вул. Гагаріна
50 000
- вул. Б. Каштановий
50 000
-вул. Дорошенка
50 000
-провул. Трудовий
50 000
-вул. І. Гейсуна
50 000
- вул. Сонячна
50 000
-

Примітка

Поточний
ремонт
проїзної
частини
та
тротуарів
(середній
4

- 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
дорожнього покриття біля
щоденного ринку)
- провулок Піонерський
- провулок Миру
- вул. Подільська: дорожнє
покриття біля буд.49/2,
буд.49/3
- тротуар по вул. Барська
- перехрестя по вул.. Барська
- вул. Горького
- вул. Слов’янська
-трот. Подільська
-перех. вул. Л. Українки вул.
та вул. Подільська
-вул. Подільська
- ділянка вул. Майдан Привокзальний (від
перехрестя з вул. Миру до
перехрестя з вул.
Грушевського)
-поточний ремонт дорожнього
покриття стоянки для
автомашин по вулиці Майдан
Привокзальний м. Деражня
Хмельницької області»»
- вул. Є. Андріюка
- дорожнє покриття під’їзду до
полігону ТПВ
Дороги на території
Деражнянської міської
територіальної громади:
- дорожнє покриття від смт.
Лозове до с. Марківка
- с. Волоське
- с. Галузинці
- с. Гатна
- с. Загінці
- с. Зяньківці
- с. Кальня
- смт. Лозове
- с. Нижнє
- с. Шиїнці
- с. Божиківці
- с. Пилипи
- с. Красносілка
- с. Шпичинці

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

-

50 000

-

50 000
50 000
50 000

-

50 000
50 000
50 000
50 000
350 000
300 000

-

281 335

-

та
дрібний
ремонт
доріг та
тротуарів)

911 515

149 230
273 100
24 800

45 920
30 600
21 000
14 700
15 000
40 000
36 000
35 500
19 600
16 000
6 200
9 500
9 000
5

-с. Літки
- с. Новосілка

11 000
8 000
15 100
Разом за ІІ розділом:
3 673 100
РОЗДІЛ ІІІ
Витрати по капітальному ремонту об’єктів благоустрою
1.Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
3.1

Капітальний ремонт ділянки
вул. Подільська від буд. №3
до перехрестя з вул.
Л.Українки м. Деражня
Хмельницької області,
S-626м2.
Капітальний
ремонт
дорожнього
покриття
вулиці Миру (від перехрестя
з
вул.
Майдан
Привокзальний
до
перехрестя з пров. Новий) м.
Деражня
Хмельницької
області,
S-642м2.
Капітальний
ремонт
дорожнього
покриття
вулиці Миру (від перехрестя
з
вул.
Майдан
Привокзальний до будинку
№19 вул. Миру) м. Деражня
Хмельницької області
S-682м2.

Разом за ІІІ розділом:
УСЬОГО видатків на утримання та
ремонт об’єктів і елементів
благоустрою

Міський голова

1 694 000

1 663 000

1 495 000
0
11 382 300

4 852 000
4 852 000

Андрій КОВПАК
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