
                                                                                                                             
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

     11 лютого  2022 року                                    Деражня                                                         №  8 

 

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 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», рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

1. Внести зміни до заходів щодо реалізації Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2021 р. № 3:  

 

1.1. в пункті 2.6. «Підтримка в оновленні основних фондів, запасів комунальних 

підприємств Деражнянської міської ради» розділу ІІ «Благоустрій» в обсягах та джерелах 

фінансування «Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри «300,0» замінити на цифри «400,0»; 

 

1.2. в пункті 3.12. «Реконструкція водогону від вул. І.Богуна, по вул. Миру до вул. 

Будівельників в м. Деражня Хмельницької області» розділу ІІІ «Водопостачання та 

водовідведення» в обсягах та джерелах фінансування: 

- «Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри «370,0» замінити на цифри «877,0»;  

-  «Інші, обласний бюджет, районний бюджет (тис. грн.)» цифри «3330,0» замінити на 

цифри «2920,05»; 

 

1.3. в пункті 4.5. по проекту «Будівництво водозабору з підземного джерела (свердловини) 

для забезпечення водопостачанням Волоського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області, що розташований за адресою: с. 

Волоське, вул. Шкільна, 2.» розділу ІV «Освіта» в обсягах та джерелах фінансування: 

-  «Інші, обласний бюджет, районний бюджет (тис. грн.)» цифри «0» замінити на цифри 

«547,3»;  

- «Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри «781,8» замінити на цифри «234,5»; 

 

1.4. пункт 4.7. «Реконструкція приміщень актової зали та харчоблоку під їдальню та 

харчоблок Деражнянського ліцею № 2 за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. 

Л. Українки, 9»;  пункт 4.8. «Реконструкція міні-футбольного поля зі штучним покриттям 

по вул. Лесі Українки, 9 м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області»; пункт 

4.9. «Придбання шкільного автобуса» розділу ІV «Освіта», викласти в такій редакції: 



 
№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис.грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюджет 

(тис.грн) 

 

Інші, 

обласний 

бюджет, 

районний 

бюджет 

(тис.грн.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІV. Освіта 

4.7 Реконструкція 

приміщень актової зали 

та харчоблоку під 

їдальню та харчоблок 

Деражнянського ліцею 

№ 2 за адресою: 

Хмельницька область, 

м. Деражня, вул. Л. 

Українки, 9. 

2022 рік 4318,0 480,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Створення 

сучасної їдальні, 

забезпечення 

школярів 

здоровим, 

повноцінним 

харчуванням. 

Зробити шкільний 

простір цікавим та 

максимально 

безпечним та 

корисним для 

дітей. 

4.8 Реконструкція міні-

футбольного поля зі 

штучним покриттям по 

вул. Лесі Українки,9 м. 

Деражня 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

2022 рік 1556,8 667,2  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Розбудова 

сучасної 

спортивної 

інфраструктури. 

4.9. Придбання двох 

шкільних автобусів. 

 

2022 рік 2760,0 1840,00  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Організація 

регулярного 

безкоштовного 

підвезення учнів 

та дошкільнят до 

місць навчання та 

додому. 

 

2. Доповнити заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік, затверджених рішенням 

сесії міської ради від 23 грудня 2021 року  № 3: 

 

2.1. розділ ІІ «Благоустрій» пунктами 2.14,  2.15; 

 

2.2. розділ ІІІ «Водопостачання та водовідведення» пунктом 3.16; 

 

2.3. розділ ІV. «Освіта» пунктами 4.16 та 4.17; 

 

2.4. розділ Х. «Задоволення потреб громадян соціально-правового характеру:  

правопорядок, цивільний захист, техногенна безпека та інше» пунктом 10.3;  

 

2.5. розділом ХІ. «Енергоефективність», виклавши в такій редакції:  

 

 
№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Обсяги та джерела 

фінансування 

Виконавці 

 

Очікуваний 

результат 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Держав 

ний 

бюджет 

(тис.грн.) 

 

Місцев 

ий 

бюджет 

(тис.грн) 

 

Інші, 

обласний 

бюджет, 

районний 

бюджет 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІ. Благоустрій 
2.14. Обстеження будівель 

Деражнянської 

територіальної громади. 

 

2022 рік  74,2  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянська 

ЖЕК №1» 

 

Визначення 

технічного стану 

об’єктів 

будівництва з 

метою оцінки їх 

відповідності 

основним 

вимогам до 

будівель і 

споруд 

2.15 Капітальний ремонт вул. 

Євгена Андріюка (від 

перехрестя з вул. 

Барська до перехрестя з 

вул.  Бориса Олійника) 

м. Деражня 

Хмельницької області. 

2022 рік  19,0  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Сприяння 

розвитку 

дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

безперервних, 

безпечних 

(особливо 

взимку) та 

зручних умов 

руху 

транспортних 

засобів 

Водопостачання та водовідведення 
3.16. Поточний ремонт 

водогону від станції ІІІ 

підйому до мікрорайону 

«Цукровиків». 

2022 рік  161,3  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення 

якісною водою 

населення 

ІV. Освіта 
4.16 Придбання допоміжного 

обладнання для котлів 

для переоснащення 

системи опалення. 

2022 рік  250,00  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Економічно 

ефективне 

енергозбереженн

я, зменшення 

витрат на 

опалення 

приміщення, 

створення 

належного 

температурного 

режиму для 

комфортного 

навчання дітей. 

4.17. Забезпечення якісно 

нового рівня розвитку 

освіти територіальної 

громади: 

- Програма розвитку 

освіти Деражнянської 

міської територіальної 

громади на 2022 - 2024 

роки.. 

2022 рік  350,0  Міськвиконком 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Створення у 

закладах 

дошкільної, 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти громади 

умов, які 

відповідають 

сучасним 

вимогам 



розвитку освіти 

та забезпечують 

якісне 

проведення 

освітнього 

процесу. 

Х.  Задоволення потреб громадян соціально-правового характеру:  

правопорядок, цивільний захист, техногенна безпека та інше 
10.3. Програма захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки 

на території 

Деражнянської міської 

ради на 2021-2025 роки.   

2022 рік  20,0  Міськвиконком 

ГУ ДСНС у 

Хмельницькій 

області 

Забезпечення 

пожежної 

безпеки на 

території 

громади 

ХІ. Енергоефективність 
11.1 Реконструкція системи 

теплопостачання 

адміністративної будівлі 

по вул.. Миру, 11/1 в м. 

Деражня Хмельницького 

району, хмельницької 

області. 

2022 рік  48,0  Міськвиконком 

Підрядні 

організації, 

підприємства 

Зменшення 

витрат на 

опалення 

приміщення, 

підвищення 

показників 

енергетичної 

ефективності, 

зменшення 

споживання 

природного газу. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Оксана 

БЕРЕГОВА). 

                                                                                                                            

 

  

Міський голова                                                                                                         Андрій  КОВПАК 

 
 

 

 

 

 

 


