
                                                                     !                                                    ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
п’ятдесят дев’ята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

  ____ червня  2019 року                              м. Деражня                                        
№  

Про внесення змін до рішення міської ради 
від 21 грудня 2018 р. № 2 «Про програму соціально- 
економічного та культурного розвитку міста на 2019 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 щодо реалізації програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Деражні на 2019 рік, затверджених рішенням сесії міської 
ради від 21 грудня 2018 р. № 2, а саме: 
- в п. 2 «Капітальний ремонт доріг»: 

-  перехрестя вул. Л. Українки та вул. Подільська, цифри «200» замінити цифрами 
«308,41»; 

- в п. 3  «Капітальний та поточний ремонт житлового фонду»: 
-  вул. Соломчука 14, цифри «220» замінити цифрами «752,2»; 

- в п.7 «Підтримка в оновленні рухомого складу основних фондів комунальних 
підприємств м. Деражні Хмельницької області з метою покращення послуг, що надаються 
жителям, організаціям та установам міста» цифри «708,45» замінити цифрами «718,75»; 
- в п. 26 «Реконструкція водовідведення по вул. Робітнича в м. Деражня Деражнянського 
району Хмельницької області», цифри «543,8» замінити цифрами «572,357»; 
- в п. 27 «Реконструкція водовідведення по вул. Майдан Привокзальний в м. Деражня 
Деражнянського району Хмельницької області», цифри «225,528» замінити цифрами 
«431,03». 
2. Доповнити п. 2 «Капітальний ремонт доріг» Заходів щодо реалізації програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражні на 2019 рік, затверджених 
рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2018 р. № 2, таким підпунктом: 
№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
викона
ння 

Обсяги та джерела 
фінансування 

Виконавці Очікуваний 
результат



3. Доповнити Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Деражні на 2019 рік, затверджених рішенням сесії міської ради від 21 
грудня 2018 р. № 2,  пунктами 34 , 35 виклавши в такій редакції: 

4. 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 

Вик. Косевич 

Держав 
результат 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн.) 

Місцев 
ий 

бюджет 
(тис. 
грн.) 

Інші 
(тис. 
грн.) 

2 Капітальний ремонт 
доріг: 
- тротуар частини 
автомобільної 
дороги державного 
значення 
«Маниківці-
Деражня» Т-23-16  

- вул. Миру: 
від перехрестя вул. 
Проскурівська до 
ПК1+33 

2019 

2019

500 

1405,5

Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
ЖЕК №1»

Покращення 
благоустрою 
міста

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
викона
ння 

Обсяги та джерела 
фінансування 

Виконавці Очікуваний 
результат

Держав 
ний 

бюджет 
(тис. 
грн.) 

Місцев 
ий 

бюджет 
(тис. 
грн.) 

Інші 
(тис. 
грн.) 

34 Поточний ремонт 
к а н а л і з а ц і й н о ї 
мережі по провулку 
Піонерський

2019 
рік

21,96 Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал»

Забезпечення 
якісною 
водою 
населення

35 Поточний ремонт 
водопровод ів по 
вулиці І. Зубкова, 
буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13

2019 
рік

187,171 Міськвиконком 
КП 

«Деражнянський 
міськводоканал»

Забезпечення 
якісною 
водою 
населення


