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Вступ
Виконавчий комітет міської ради за участю депутатів міської ради, комунальних
підприємств «Деражнянська ЖЕК №1» та «Деражнянський міськводоканал» на протязі
року вживали заходів щодо виконання «Програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста Деражня на 2020 рік».
Робота міської ради проводилась відкрито, в інтересах громади, забезпечуючи
вирішення питань жителів, які в компетенції та фінансової можливості міської ради,
систематично проводились засідання виконавчого комітету та сесії міської ради.
Особлива увага приділялась благоустрою міста, удосконаленню роботи та
зміцненню матеріальної бази комунальних підприємств, проведенню капітального та
поточного ремонту доріг та тротуарів міста, технічному обслуговуванню та поточному
ремонту вуличного освітлення, капітальному ремонту житлового фонду міста, вирішенню
проблем з водопостачанням та водовідведенням, а також модернізації мереж
водопостачання та водовідведення у місті та багато інших. Виконавчим комітетом міської
ради приділялась значна увага питанню соціального захисту населення.
Протягом 2020 року за кошти міського бюджету забезпечено перевезення
пільгових категорій населення міста на міських автобусних маршрутах загального
користування, підтримку членів сімей загиблих учасників АТО, підтримку та співпрацю з
державними правоохоронними органами у місті, державною службою України з
надзвичайних ситуацій на території міста.
Протягом 2020 року діяла 21 програма, спрямованих на досягнення цілей
соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражня, а саме: 4 екологічні
програми; 3 програми розвитку фізичної культури та спорту; 2 правоохоронні програми; 4
соціальні програми; 8 інших.
Велика увага приділялась зміцненню фінансової основи міського бюджету за
рахунок субвенцій та інших джерел. Так, протягом 2020 року з різних джерел
фінансування (обласний бюджет, Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області)
залучено 11 526,9 млн. грн. для реалізації місцевих проектів. На протязі 2020 року
освоєно інвестицій на суму 10 526,9 млн. грн., з них: 1 526,9 млн. грн. субвенція з
обласного бюджету на проект «Реконструкція водогону від водонапірної башти по вул..
Грушевського, по вул.. Миру до вул.. Шевченка в м. Деражня Хмельницької області» та
близько 10 000,0 млн. грн. кошти «Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області»
на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-16
Маниківці – Деражня км 14 + 606 – км 17 + 206.
Основними напрямками на які були направлені залучені кошти це:
забезпечення якісною питною водою населення міста;
розв’язання проблем водопостачання та водовідведення для жителів міста та
суб’єктів господарювання;
охорона водних об’єктів та ресурсів;
здійснення капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої
інфраструктури міста;
будівництво нових об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури.
2. Житлово-комунальне господарство
Пріоритетними завданнями програми соціально-економічного та культурного
розвитку м. Деражня насамперед є:
забезпечення стабільного та якісного водопостачання та водовідведення в
місті;
благоустрій і підтримка в належному стані доріг комунальної власності;
реконструкція та розширення мережі зовнішнього освітлення міста;
проведення ремонтних робіт житлового фонду міста.
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В рамках фінансової підтримки комунальних підприємств міста, проведено
фінансування оновлення рухомого складу основних фондів комунальних підприємств на
загальну суму 626,5 тис. грн.
Так, протягом 2020 року придбано:
- отримувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»: надрамник в зборі з гідросистемою –
197,0 тис. грн., розкидач солі та піску – 103,0 тис. грн.
- отримувач КП «Деражнянський міськводоканал»: проведено поточні ремонти
комунальної техніки на суму 116,5 тис. грн., придбано автомобіль марки Opel ViVaro –
210,0 тис. грн.
З метою покращення санітарного стану міста, комфорту жителів міста протягом
2020 року проведено хлорування криниць міста, придбано нові знаки дорожньої розмітки
та оновлено дорожню розмітку на комунальних дорогах міста, придбано нові контейнери
для збирання побутових відходів на території міста.
Придбано лавки та дитячий майданчик на загальну суму 70,8 тис.грн.
Капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення
У 2020 році зусилля міської влади були спрямовані на реалізацію заходів
спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію освітлення вулиць міста зі
встановленням енергозберігаючих ліхтарів. Витрати електроенергії на вуличне освітлення
міста протягом 2020 року становлять 522,3 тис. грн.
Дорожнє господарство
З метою забезпечення утримання в належному стані доріг загального та
комунального значення, забезпечено освоєння коштів міського бюджету в сумі 5 606,0
тис. грн. на поточний та капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті. Протягом 2020
року проведено наступні роботи:
«капітальний ремонт» - 3 866,4 тис. грн.
- капітальний ремонт пішохідної доріжки на переході від вул. Робітнича до
мікрорайону «Цукровий завод» – 120,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Богуна – 774,1 тис. грн.;
- капітальний ремонт ділянки лівостороннього тротуару по вул. Промислова –
341,9 тис. грн.;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Миру (від буд. 20 до
перехрестя з вул. Л. Українки) – 1447,3 тис. грн.;
- капітальний ремонт дорожнього покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська –
1182,6 тис. грн.
«поточний ремонт» - 1 739,6 тис.грн.
- поточний ремонт дороги по вул.. Подільська – 65,1 тис. грн.;
- поточний ремонт дороги по вул. Миру – 112,2 тис. грн.
- поточний ремонт перехрестя по вул. Миру – 22,9 тис. грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття площі по вул. Миру – 46,5 тис. грн.;
- поточний ремонт тротуарів в місті – 86,1 тис. грн.;
- поточний ремонт та заміна бортового каменю з шляхопроводу до вул.
Промислова – 139,4 тис. грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття виїзду на шляхопровід з вул. Барська –
39,9 тис. грн.;
- співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги державного значення
Т-23-16 Маниківці – Деражня – 500,0 тис. грн..
- поточний ремонт стічної каналізації по вул. Богуна – 152,0 тис.грн.;
Проведені роботи по заміні плитки у міському парку на суму 575,5 тис.грн.
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З метою забезпечення утримання в належному стані житлового фонду міста,
виділено коштів з міського бюджету на капітальний ремонт багатоквартирних житлових
будинків та поточний ремонт прибудинкових територій в сумі 1 732,3 тис. грн..
Протягом 2020 року проведено наступні роботи:
«ремонт прибудинкових територій»
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 7 на суму 86,7 тис.грн..;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 5 на суму 72,7 тис.грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 9 на суму 175,1
тис.грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. І. Зубкова, 3 на суму 13,0 тис.грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Л. Українки, 2 на суму 111,6 тис.
грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Дорошенко, 25/3 на суму 47,8 тис.
грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Миру, 157 та 157/2 на суму 372,8
тис. грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Б. Олійника, 41/1 на суму 139,0
тис. грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Миру, 37, 39, 41 на суму 282,8 тис.
грн.;
- ремонт прибудинкової території за адресою вул. Б. Олійника на суму 139,0 тис. грн.
«ремонт житлового фонду»
- спів фінансування по капітальному ремонту покрівлі за адресою вул. Миру, 147
на суму 210,0 тис. грн.;
- спів фінансування на виконання заходів Програми по капітальному ремонту
багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) за адресою вул.. Соломчука, буд. 6,
10, 14 та вул.. І. Зубкова, буд. 2, 6, 11, 17 на суму 81,8 тис. грн.;
Водопровідно-каналізаційні мережі
На виконання завдань Програми СЕКР на 2020 рік в даній галузі виконано наступні
завдання:
- виконано роботи по поточному ремонту водопровідної башти на суму 275,9 тис.
грн..;
- придбано лічильники, трансформатори для КП «Деражнянський міськводоканал»
на суму 11,7 тис. грн.. та індикатори магнітного поля на суму 8,0 тис. грн.;
- виділено кошти на проведення земляних робіт з поточного ремонту водопроводу
та поточного ремонту самопливної каналізації на ШБО на суму 180,3 тис. грн..;
- виконано роботи по поточному ремонту водопроводу по вул.. Слобода на суму
135,3 тис. грн..;
- проведено поточні ремонти водопроводу по пров. Гейсуна, водопроводу в
мікрорайоні «Цукровий завод», напірної каналізаційної мережі станції ШБО на загальну
суму 487,6 тис. грн.;
- проведено поточний ремонт насосів на суму 220,7 тис. грн.;
- придбано глибинний та два дренажні насоси на загальну суму 56,0 тис. грн.;
- за кошти міського бюджету було придбано два каналізаційні насоси на суму 31,3
тис. грн. та станцію керування з частотним перетворювачем для збільшення тиску в
системі водопостачання по мікрорайону «Криничне» вартістю 49,7 тис. грн.;
виконано роботи за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 1526,9
тис. грн. по реконструкції водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського, по вул.
Миру до вул. Шевченка.
Виділено кошти з міського бюджету:
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- на виготовлення робочого проекту об’єкту будівництва «Реконструкція водогону
від вул. І. Богуна, по вул. Миру до вул. Будівельників в м. Деражня Хмельницької
області» - 56,4 тис. грн.
3.Охорона навколишнього природного середовища та земельні відносини
Для покращення санітарного та екологічного стану м. Деражня впродовж 2020 року
проведені наступні види робіт:
- збирання та вивезення побутових відходів з міського кладовища;
- ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища на території міста;
- упорядковано газони та висаджено однорічні квіти на вулицях міста;
- видалено аварійні та сухостійні дерева;
- проведено роботи з вирубки чагарників та зрізання гілок, прибирання бордюрів
та узбіч, видалення дерев, косіння трави по місту;
- проведено відлов, стерилізацію безпритульних собак;
- проведено хлорування криниць на території міста;
- придбано контейнерів для збирання побутових відходів на території міста.
У 2020 році виготовлено проектів землеустрою для підготовки земельних ділянок
не сільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах на суму 10,0
тис. грн.
Проведено експертно – грошову оцінку земельної ділянки чи прав на неї на суму
7,0 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету проведено інженерно – геологічні
вишукування по об’єкту «Капітальний ремонт, розчистка частини ложа ставу з метою
захисту від підтоплення присадибних ділянок м. Деражня Хмельницької області» в сумі
49,5 тис. грн.
4.Інвестиційно-будівельний комплекс
В сфері будівельних робіт проведено капітальні ремонти житлового фонду по
заміні вікон у під’їздах багатоквартирних житлових будинків за адресою: вул.. Соломчука,
буд. 6, 10, 14 та вул.. І. Зубкова, буд. 2, 6, 11, 17 на виконання заходів затвердженою
міською радою «Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків
міста Деражня на 2020 рік» на загальну суму 81,8 тис. гривень.
Також, відповідно до «Програми капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків міста Деражня на 2020 рік» профінансовано витрати з капітального
ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку № 147 по вул.. Миру на суму
210,0 тис. грн.
За кошти міського бюджету було проведено коригування та експертизу проектно –
кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі
автостанції по вул. Миру, 95 в м. Деражня Деражнянського району Хмельницької області»
на суму 11,1 тис. грн.
5. Соціальна та гуманітарна сфера
Протягом 2020 року діяла міська «Програма відшкодування витрат за пільгове
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом на території міста Деражня», з метою реалізації прав окремих
категорій громадян на пільговий проїзд міським автомобільним транспортом на території
міста. За рахунок фінансування з міського бюджету було виділено кошти на пільгове
перевезення в сумі 39,0 тис. грн.
Відповідно до «Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в
зоні проведення антитерористичної операції мешканців м. Деражня на 2020-2021 роки»
протягом року сім’ям загиблих учасників АТО надано матеріальної допомоги на суму 70
тис. гривень, допомоги на поховання на суму 6.0 тис. грн..
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Відповідно до прийнятої «Програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення м. Деражня під час карантину, пов’язаного із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID – 19)» для підтримки малозабезпечених верств населення
міста було надано допомоги на суму 25,3 тис. грн..
Для
забезпечення
правопорядку,
запобіганню
побутової
злочинності
продовжується продуктивна співпраця з державними правоохоронними органами. Так,
протягом 2020 року на виконання «Програми профілактики злочинності на території
Деражнянської міської ради Деражнянського району Хмельницької області на 2016-2020
роки», з міського бюджету профінансовано заходів на суму 31,0 тис. грн.
Продовжується співпраця з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
для забезпечення пожежної безпеки на території міста, на виконання заходів «Програми
забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня на 2016-2020 роки», з міського
бюджету протягом 2020 року профінансовано заходів на суму 35,0 тис. грн.
У звітному 2020 році з міського бюджету була виділена субвенція на районний
бюджет для оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально
вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені. Сума субвенції
склала 11,4 тис. грн.
Відповідно до «Програми забезпечення протиепідемічних заходів під час
проведення виборів у 2020 році» було виділено з міського бюджету на придбання засобів
захисту, а саме рукавиць, масок, антисептиків, кошти на суму 4,7 тис. грн..
Для запобігання поширенню та протидію короновірусної інфекції COVID – 19
протягом 2020 року було профінансовано комплекс заходів на суму 110,0 тис. грн.,
одержувачем коштів є КП «Деражнянська ЦРЛ Хмельницької області».
6.Молодіжна політика, розвиток фізичної культури та спорту
Чітко розуміючи, що забезпечення повноцінного соціального становлення і
всебічного розвитку молоді та активізація фізкультурно-оздоровчої роботи серед усіх
верств населення міста є одними з головних завдань на шляху до формування
повноцінного розвинутого суспільства. Міською владою у 2020 році проводились заходи
спрямовані на підтримку дітей та молоді міста, а також заходи щодо формування,
зміцнення та збереження здоров’я містян, шляхом розвитку спорту.
На належному рівні - виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м.
Деражня на 2020 рік» (77,7 тис. грн.), «Програми проведення міських культурно-масових
заходів на 2020 рік», а саме: проводились видатки на нагородження преміями працівників
ЖКГ до їх професійного свята та виплачені премії учасникам бойових дій до річниць
визволення м. Деражня та до Дня Перемоги у роки Другої світової війни, придбавались
квіти до професійних свят, пам’ятних дат, подарунки до Міжнародного дня інваліда,
новорічних свят на суму 23,7 тис. грн.., «Програми розвитку волейболу в місті Деражні на
2016-2020 роки» (35,0 тис. грн.), «Програми розвитку футболу в м. Деражні на 2020-2024
роки» (60,0 тис. грн). Також, фінансово підтримувались проведення футбольних турнірів,
шахові турніри та змагання з волейболу.
За кошти міського бюджету у 2020 році придбано дитячий майданчик – парк
вартістю 575,0 тис. грн. та модульна споруда – 49, 5 тис. грн., які встановлені в міському
парку – відпочинку по вул. Миру.
Також, профінансовано видатки на інженерно - геологічні – геодезичні
вишукувальні роботи по стадіону в м. Деражня на суму 32, 8 тис. грн. та оплачені роботи
по виготовленню проектно – кошторисної документації по проекту «Реконструкція
стадіону в м. Деражня» вартістю 199,5 тис. грн.
Секретар міської ради

Валентина СИДОРУК
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