
                                                    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова шістдесят восьма сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

  14 квітня 2020 року                                      м. Деражня                                               № 4 

 

   Про внесення змін до рішення міської ради 

від 20 грудня 2019 р. № 6 «Про затвердження Програми 

благоустрою міста Деражня на 2020 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 з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що 

перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2020 

рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 20 грудня 2019 р. № 6, а саме: 

- в підпункт 2.1. «Дороги» пункту 1 «Вулично - дорожня мережа та споруди на ній» 

розділу ІІ «Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою» : 

 

2.1. Дороги: 

- провулок Трудовий 

- провулок Піонерський 

- провулок Миру 

- вулиця Сонячна 

- вулиця Бульвар Каштановий 

- вул. Слов’янська 

 

 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

136 904 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

300м2 

270м2 

80 м2 

316 м2 

506м2 

200 м2 

 

Поточний 

ремонт 

проїзної 

частини та 

тротуарів 

(середній та 

дрібний 

ремонт 

доріг та 

тротуарів). 

 

- в підпункт 3.1. «Капітальний ремонт доріг» пункту 1 «Вулично - дорожня мережа та 

споруди на ній» розділу ІІІ «Витрати з капітального ремонту об’єктів благоустрою»: 

        «правосторонній тротуар по вул.. Промислова» цифри «10 200» замінити цифрами 

«138 407», площа – 142 м2 ; 

       «лівосторонній тротуар по вул.. Промислова» цифри «17 000» замінити цифрами «409 

932», площа – 426 м2; 

- всього по розділу ІІ «Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою»: по загальному 

фонду цифри «6 937 292» замінити цифрами «6 416 153»; 

- всього по розділу ІІІ «Витрати з капітального ремонту об’єктів благоустрою»: по 

спеціальному фонду цифри «2 032 734» замінити цифрами «2 553 873»; 

- всього по «Заходах з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що перебувають 

на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» на 2020 рік»:  

по загальному фонду цифри «11 373 343» замінити цифрами «10 852 204»; 

по спеціальному фонду цифри «2 032 734» замінити цифрами «2 553 873». 



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 Валерій ЯГЛІНСЬКИЙ). 

 

  
Міський голова                                                                                           Андрій КОВПАК 


