УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
шістдесят шоста сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ
24 березня 2020 року

м. Деражня

№3

Про звіт про виконання Програми
благоустрою міста Деражня на 2019 рік
На підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», заслухавши звіт про
виконання «Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік», враховуючи
висновки постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання Програми благоустрою міста Деражня на 2019 рік,
взяти до відома (додається).
2. Оприлюднити звіт про виконання Програми благоустрою міста Деражня
на 2019 рік згідно з вимогами чинного законодавства.
3. 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 ЯГЛІНСЬКИИЙ).

Міський голова

Андрій КОВПАК

Додаток
до рішення міської ради
від 24.03.2020 р. № 3

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ
МІСТА ДЕРАЖНЯ НА 2019 РІК

Деражня – 2020
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Програма благоустрою міста Деражня розроблена з метою здійснення
ефективних і комплексних заходів направлених на утримання міста в
належному стані, збереження об’єктів загального користування, на санітарне
очищення міста протягом 2019 року.
За підсумком 2019 року, відповідно до заходів з утримання та ремонту
об’єктів благоустрою міста, що перебувають на балансі комунального
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1», виконані наступні роботи.
Розділ І. Утримання об’єктів міського благоустрою
Вулично-дорожня мережа
Комунальним підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» виконано робіт
з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі та спорудів на ній на
загальну суму – 1 824,53 тис. грн, що на 14,3 тис. грн менше запланованої
суми на 2019 рік.
№
п/п

Найменування робіт

План
2019

Факт
2019

Відхиле
ння

РОЗДІЛ І
Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів благоустрою
1.1. 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 вуличнодорожньої мережі – 50 тис. м2; площа тротуарів –30 тис. м2; площа без покриття
– 26,6 тис. м2; площа міського кладовища – 50,0 тис. м2; площа полігону для
твердих побутових відходів - 21,4 тис. м2
1.1.1. Систематичне очищення покриттів від
пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів 847 000 847 000
0
шляхом їх підмітання
1.1.2. Своєчасне очищення вулиць та доріг від
снігу та обробка їх фрикційними та 465 314
іншими протиожеледними матеріалами
1.1.3. Видалення трави з обочин, кюветів і
водовідвідних канав; косіння трави і
бур'яну на ухилах насипів і виїмках 486 521
дороги. Розчистка і обрізка сухостійних і
аварійних дерев по місту. Вивіз
стихійних смітників, сухого листя, гілля,
бур’яну
1.1.4. Нанесення та відновлення дорожньої 40 000
розмітки.
Витрати
на
утримання
дорожніх знаків
Разом:
1838835

465314

0

486521

0

25698

-14302

1824533

-14302
3

1.2. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі
Витрати за електроенергію для зовнішнього освітлення міста
450,0 тис. грн.
Встановлено та замінено 573 світильники на суму 43,7 тис.грн.
№
Найменування робіт
План
Факт
п/п
2019
2019
1.2.1. Витрати на утримання опор та ліній
зовнішнього освітлення та обладнання
441 957 441957
на них
1.2.2 Витрати на придбання
100 000 194922
електрообладнання
1.2.3. Витрати на придбання електроенергії
для вуличного освітлення міста
371 000 450000
Разом:
912 957 1086879

склали
Відхиле
ння
0
+94922

+79000
+173922

1.3. Зелені насадження
По заходах з відновлення та утримання зеленого господарства у місті, в
2019 році виконані роботи з санітарної обрізки дерев, вирубування порості,
очищення та косіння газонів, догляду за квітниками на загальну суму 133,1
тис. гривень. За звітний період висаджено квітів та дерев на суму 49,2 тис.
грн.
№
Найменування робіт
План
Факт Відхиле
п/п
2019
2019
ння
1.3.1. Утримання та догляд за зеленими
насадженнями
133 107 133107
0
1.3.2. Витрат на придбання зелених насаджень 50 000
49187
-813
Разом:
183 107 182294
-813
1.4. Міське кладовище
На утримання міського кладовища витрати комунального підприємства
за 2019 рік склали 169,3 тис. грн.
Виконані заходи:
- прибирання територій міського кладовища від сміття;
- поточний ремонт огорожі кладовища.
№
Найменування робіт
План
Факт Відхиле
п/п
2019
2019
ння
1.4.1. Утримання міського кладовища
169 307 169307
0
(усі види робіт з утримання зелених
насаджень кладовища: косіння трав,
згрібання та вивезення опалого листя,
очищення та вивезення стовбурів та
гілля, утримання проїздів та
пішохідних доріжок, систематичне
очищення доріжок, проїздів від снігу,
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льоду)
Разом:
1.5. Санітарні об’єкти
По заходах з санітарного очищення міста
підприємством вивезено 14639 м3 сміття.
№
Найменування робіт
п/п
1.5.1. Утримання території полігонів для
твердих побутових відходів, утилізація
ТПВ
1.5.2. Утримання будівель та приміщень
громадських туалетів
Разом:
Всього по І розділу:

169 307

169307

0

в 2019 році комунальним
План
2019

Факт
2019

Відхи
лення

295 135

295135

0

192 811 192811
487 946 487946
3592152 3750959

0
0
+
15880
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З метою покращення санітарного стану міста, комфорту жителів міста
протягом 2019 року проведено хлорування криниць міста на суму 6,3 тис.
грн, придбано нові знаки дорожньої розмітки та оновлено дорожню розмітку
на комунальних дорогах міста на суму 25,7 тис. грн, придбано нові
контейнери для збирання побутових відходів на території міста на загальну
суму 70,0 тис. грн.
З метою оновлення основних фондів комунального підприємства міста, в
2019 році за рахунок коштів міського бюджету закуплено:
розміткову машину -70,0 тис. грн, навісне обладнання до трактора «Борекс» 62,0 тис. грн, стрілу гідравлічну тракторну модифіковану ГСГм-1000
«Діапазон» - 198,5 тис. грн, сміттєвоз РЕНО-PREMIUM – 195,0 тис. грн,
бункер до навісного обладнання КО-426 – 198,0 тис. грн, корзину садову для
гідроманіпулятора – 15,0 тис. грн.
Розділ ІІ. Поточний ремонт об’єктів міського благоустрою
З метою забезпечення утримання в належному стані доріг
комунального значення, прибудинкових територій, що перебувають на
балансі КП «Деражнянська ЖЕК №1», проведено поточний ремонт об’єктів
міського благоустрою на загальну суму 2 159 тис. грн.
Протягом 2019 року проведено наступні роботи:
«поточний ремонт» - 1 906,4 тис. грн.
- поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна – 198,6 тис. грн;
- поточний ремонт дороги по вул. Б. Олійника – 195,0 тис. грн;
- поточний ремонт дороги по вул. Є. Андріюка – 167,7 тис. грн;
- поточний ремонт дороги по вул. Проскурівська – 161,1 тис. грн;
- поточний ремонт тротуару по вул. Подільській – 155,5 тис. грн;
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поточний ремонт дороги по вул. Шевченка – 102,9 тис. грн;
поточний ремонт дороги по провул. Заводський –33,9 тис. грн;
поточний ремонт дороги по вул. І. Заремби – 37,7 тис. грн;
поточний ремонт дороги по вул. Садова – 33,0 тис. грн;
поточний ремонт дороги по вул. Сагайдачного – 47,1 тис. грн;
поточний ремонт дороги по вул. Грушевського – 176,2 тис. грн;
дорожнє покриття під’їзду до КП «Деражнянський ЖЕК №1» - 55,9
тис. грн;
- поточний ремонт лівостороннього тротуару по вул. Промислова –
124,4 тис. грн;
- поточний ремонт правостороннього тротуару по вул. Промислова –
93,5 тис. грн;
- поточний ремонт тротуару по вул. Миру – 51,6 тис. грн;
- ремонт стічної каналізації для стічних вод по провулку Піонерський –
149,0 тис. грн;
- ямковий ремонт вул. Промислова, Барська, Є. Андріюка -29,4 тис.
грн.
Проведені роботи по влаштуванню зони відпочинку біля кінотеатру на
суму 93,9 тис. грн.
За рахунок профінансованих коштів на суму 2828,0 тис. грн «Службою
автомобільних доріг у Хмельницькій області» проведено ремонтні роботи
частини дорожнього покриття автомобільної дороги Маниківці-Деражня Т23-16 від 14+606 –км 17+206.
«ремонт прибудинкових територій»
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Проскурівська, 40 на
суму 135,2 тис. грн;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Андріюка на суму
117,4 тис. грн.
-

Розділ ІІІ. Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою
З метою забезпечення утримання в належному стані доріг державного
та комунального значення, забезпечено освоєння коштів міського бюджету у
сумі 5 948,9 тис. грн на капітальний ремонт доріг та тротуарів по місту.
З метою забезпечення утримання в належному стані житлового фонду,
виділено коштів з міського бюджету на капітальний ремонт покрівель та
заміну вікон у під’їздах в сумі 1 155,7 тис. грн.
Протягом 2019 року проведено наступні роботи:
«капітальний ремонт доріг» - 5 948,9 тис. грн.
- капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Подільська (від
перехрестя вул. Туза до перехрестя вул. Л. Українки) – 1330,6 тис. грн;
- капітальний ремонт ділянки дороги від перехрестя вул. Миру та вул.
Проскурівська до ПК1+33 – 1379,3 тис. грн;
- капітальний ремонт перехрестя вул. Л. Українки та вул. Подільська –
297,4 тис. грн;
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- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Робітнича – 1284,9
тис. грн;
- територія вул. Майдан Привокзальний, 5 та 5А – 1414,7 тис. грн;
- улаштування пішохідної доріжки на переході від вул. Робітнича до
мікрорайону «Цукрового заводу» - 106,0 тис. грн;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення
капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Є. Андріюка, проведено
вишуковано-геодезичні роботи та експертизу проекту – 108,8 тис. грн;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення
капітального ремонту дорожнього покриття від перехрестя вул. М.
Привокзальний до вул. Л. Українки – 13,6 тис. грн.
«капітальний ремонт житлового фонду»
- витрати на завершення розпочатого у 2018 році капітального ремонту
покрівлі за адресою вул. Барська, 47 на суму 108,4 тис. грн;
- витрати на завершення розпочатого у 2018 році капітального ремонту
покрівлі за адресою вул. Барська, 49 на суму 121,2 тис. грн;
- витрати на завершення розпочатого у 2018 році капітального ремонту
покрівлі за адресою вул. Миру, 157/2 на суму 168,5 тис. грн;
- капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Соломчука, 14 на суму
688,8 тис. грн;
- співфінансування на виконання програми по капітальному ремонту
багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) за адресою вул.
Соломчука, 12 на суму 35,3 тис. грн;
- співфінансування на виконання програми по капітальному ремонту
багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) за адресою вул. І.
Зубкова, 17 на суму 33,5 тис. грн.

Секретар міської ради

Валентина СИДОРУК
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