
!  
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

   лютого 2018 року                                  м. Деражня                              №  

Про виконання Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста за 2017 рік 

       На підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України» заслухавши звіт про виконання Програми соціально-
економічного  та культурного розвитку міста Деражні за 2017 рік, відповідно до 
пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Деражні за 2017 рік» взяти до відома (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та 
постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (голова комісії – Яглінський В.С.) 

Міський голова                                        А.М. Ковпак 



Додаток 
                                                                                       до рішення  міської ради 
                                                                                       від   .02.2018 року №  

Звіт  про виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку  м. Деражня за 2017 рік 

Завдання 
програми

Зміст заходів 
Програми

Виконання 
завдань та 
заходів

Обсяги фінансування  за 2017 рік,  
тис. грн..

Виконаве
ць

усього Держ
авни
й 

бюдж
ет

Місце 
вий 

бюджет

Ін
ші  
дж
ере
ла

Покращення 
соціально-
економічног
о стану 
міста, 
збільшення 
кількості 
робочих 
місць

Розробка 
«Стратегічного 
плану розвитку 
міста» з метою 
залучення 
інвестицій, пошуку 
шляхів розвитку та 
зміцнення 
виробництва, 
економічного 
зростання міста

Робота проводиться міськвик
онком



Благоустрій 
міста

К а п і т а л ь н и й 
ремонт: 
-вул. Є. Андріюка 
-вул. Горького 
-вул. Шевченка 
-вул. І. Богуна 
-пров. І. Богуна, 
-вул. Руцького 
-вул. Гагаріна 
-вул. Б.Олійника 
-вул. Слов’янська 
-вул. Проскурівська 
-вул. Заводська 
-вул. Миру  
Реконструкція:  
-парку культури і 
відпочинку 
-вул. М. 
Привокзальний 

Поточний ремонт:  
-вул. Пісочна 
-вул. Пушкіна 
-вул. Миру 
-вул. Суворова 
-вул. Зелена 
-вул. Ватутіна 
-провул. Трудовий 
-провул. Заводський 
-вул. Космонавтів 
-вул. Круча 
-вул. Подільська 
-вул. Польова 
-вул. І.Гейсуна 
-вул. Робітнича 
-тротуар по вул. 
Миру 
-тротуар та стоянка 
автомобілів по вул. 
Промислова (біля 
стадіону) 
-перехід з вул. 
Промислова на вул. 
В. Соломчука (біля 
стадіону) 
-тротуар по вул. В. 
Соломчука (біля 
стадіону) 
-заїзд на 
прибудинкову 
територію між 
будинками вул. 
Миру та провул. 
Новий  
-заїзд в 
прибудинкову 
територію по вул. 
Козацька 
-заїзд та тротуар між 
будинками по вул. 
Подільська, 49 і 
Подільська, 51 
-заїзд в 
прибудинкову 
територію з вул. 
Першотравнева 
-вул. Садова 
-вул. Сагайдачного 

Виконано робіт по 
капітальному 
ремонту на суму 
2862,5 тис.грн 

Роботи проводяться 
по проекту 
«Реконструкція 
парку культури та 
відпочинку – 
влаштування 
спортивного сектору 
по вул. Миру в м. 
Деражня 
Хмельницької 
області» 

Виконано робіт по 
поточному ремонту 
вулиць на суму 477,3  
тис.грн.

1321,2 
708,4 
832,9 
1956,2 1,000 

1321,2 
708,4 
832,9 
956,2 

Деражня
нська 
«ЖЕК 
№1» 
міськвик
онком



Реконструк 
ція 
електричних 
мереж

Проведення 
реконструкції 
електричних мереж 
вулиць   
-вул. А.Ахматової 
-мікрорайон 
Германове    

Роботи по 
проведенню 
електричних мереж 
не виконано 

Деражня
нська 
«ЖЕК 
№1» 

міськвик
онком

Покращення 
санітарного 
стану міста

Реалізація державної 
програми «Чисте 
місто» із 
запровадженням 
сучасних 
технологій, 
сортування, 
переробки та 
захоронення твердих 
побутових відходів

Придбані 
контейнери для 
збирання твердих 
побутових відходів 

49,995 49,995 КП 
«Деражн
янська 
ЖЕК 
№1» 

міськвик
онком

Створення 
об`єднань 
співвласникі
в

Співпраця з 
громадою міста по 
створенню 
об’єднань 
співвласників 
жителів 
багатоквартирних 
будинків

Робота проводиться  КП 
«Деражн
янська 
ЖЕК 
№1» 

міськвик
онком

Покращення 
якості 
надання 
послуг 
населенню, 
підприємств
ам, устано 
вам та 
організаціям

Запровадження 
передового  досвіду 
в роботі 
комунальних служб 
з метою покращення 
послуг, що 
надаються жителям, 
організаціям та 
установам міста.

Придбано  
-ЗІЛ-130 
-Сіtroen 
-Газель 
-ЗІЛ 431412

101,5 
173,0 
110,0 
318,0 

101,5 
173,0 
110,0 
318,0 

міськвик
онком

Проведення 
заходів по 
підтримці 
талановитої 
молоді, дітей 
з багатодіт 
них та 
малозабезпе
чених сімей 
та пільгових 
категорій 
населення

Підтримка 
талановитої молоді, 
дітей  з багатодітних 
та малозабезпечених 
сімей, інвалідів, 
ветеранів  війни та 
праці, учасників 
бойових дій в 
Афганістані, 
учасників АТО та їх 
сімей , ліквідаторів 
аварії на 
Чорнобильській 
АЕС.

Виплачено допомоги 
учасникам АТО та 
сім’ям загиблих в 
АТО  

53,0 53,0 міськвик
онком

Участь в 
обласних 
футбольних, 
волейбольни
х змаганнях

Розвиток фізичної 
культури та спорту, 
підтримка міської 
футбольної команди 
«Олімп», міського 
центру фізичного 
здоров’я населення 
«Спорт для всіх», 
різноманітних 
секцій, гуртків і т.ін.

Робота проводиться 99,7 99,7 міськвик
онком

Розвиток 
підприємниц
тва, 
подолання 
безробіття

Підтримка, 
співпраця та 
заохочення суб’єктів 
малого та 
середнього 
підприємництва до 
створення нових 
робочих місць

Робота проводиться міськвик
онком



Забезпеченн
я  
правопорядк
у 
запобігання 
побутової 
злочинності

Співпраця  з 
державними, 
правоохоронними, 
органами 
громадськими 
формуваннями для 
забезпечення 
правопорядку в місті 

Робота проводиться 30,0 30,0 міськвик
онком

Покращення 
житлових 
умов

Капітальний ремонт 
житлового фонду 

Роботи виконані по 
капітальному та 
поточному ремонту 
покрівель  
- І. Зубкова, 13 
-Піонерський, 3 
- В. Соломчука, 6 
- В. Соломчука, 4 
-Піонерський, 5 
-М. Привокзальний, 
8

104,3 
194,8 
210,2 
599,6 
326,6 
214,4 

  

104,3 
194,8 
210,2 
599,6 
326,6 
214,4 

Міськвик
онком 
КП 

«Деражн
янська 
ЖЕК № 

1»

Покращення  
водопостача
ння  жителів 
міста

Реалізація міської 
програми «Питна 
вода». 
Реконструкція 
зовнішніх мереж 
водопостачання по 
вул. Є. Андріюка 
(вул. 
Першотравнева) та 
частково вул. 
Барська м. Деражня 
Хмельницької 
області 

Виконано проект і 
експертиза проекту

          Міськвик
онком 
КП«Дера

ж 
нянський 
міськвод
оканал» 

Забезпеченн
я якісною 
водою 
населення

Реконструкція 
вуличних мереж 
водопостачання 
мікрорайону 
цукровий завод від 
станції ІІІ-го 
підйому води м. 
Деражня 
Хмельницької 
області 

Роботи виконані. 
Субвенція з 
обласного бюджету.

1265,
1

   Міськвик
онком 
КП«Дера

ж 
нянський 
міськвод
оканал»

Забезпеченн
я якісною 
водою 
населення

Реконструкція 
водопровідної 
мережі між 1-2-3-4-5 
артсвердловинами в 
районі с. Шарки та 
станціями І-ІІ-ІІІ – 
го підйому води м. 
Деражня 
Хмельницької 
області

Роботи не виконані. Міськвик
онком 
КП«Дера

ж 
нянський 
міськвод
оканал» 

Очищення 
стічних вод

Реконструкція 
станції штучної 
біологічної очистки 
господарсько-
побутових стоків в 
м. Деражня 
Хмельницької 
області 

Виконано 
інженерно-
геодезичні та 
інженерно-
геологічні роботи по 
проекту та 
експертиза проекту 

100,1 100,1 Міськвик
онком 
КП«Дера

ж 
нянський 
міськвод
оканал» 



Секретар міської ради                                       В.А. Сидорук 
        

Покращення 
екологічного 
стану 
водойми в м. 
Деражні

Будівництво споруди 
для регулювання 
рівнів води в 
меженний період на 
водоймі в м. 
Деражня 
Хмельницької 
області

Роботи не виконані. Міськвик
онком 
КП 

«Деражн
янський 
міськвод
оканал»

Покращення 
благоустрою 
міста

Придбання 
обладнання дитячих 
майданчиків

Придбано 4 дитячих 
майданчики.

291,8 291,8 Міськвик
онком 
КП 

«Деражн
янська 
ЖЕК 
№1»

Покращення 
благоустрою 
міста

Придбання 
конструкцій 
автобусних зупинок

Не виконано. Міськвик
онком 
КП 

«Деражн
янська 
ЖЕК 
№1»

Забезпеченн
я пожежної 
безпеки на 
території 
міста

Співпраця з 
Державною 
службою України з 
надзвичайних 
ситуацій для 
забезпечення 
пожежної безпеки на 
території міста

Робота проводиться 25,0 25,0 Міськвик
онком

Забезпеченн
я населення 
будівлею 
автостанції

Придбання будівлі 
автостанції

Виконано 500,0 500,0 Міськвик
онком


