
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

  

       29 жовтня  2021 року                                  м. Деражня                                                    №  8 

 

Про проведення реконструкції, будівництва об’єктів  

комунальної власності Деражнянської міської  

територіальної громади 

   

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 

Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради за вхід №2592/02.02-08 від 

27.10.2021року, враховуючи пропозиції постійної комісії міської, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Провести реконструкцію об’єктів комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади, а саме: 

1.1. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) № 1 

«Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в м. Деражня, Хмельницької області; 

1.2. Реконструкція системи теплопостачання Деражнянського ліцею № 2, що розташована 

за адресою: м. Деражня, вул. Л.Українки, 9; 

1.3. Реконструкція системи теплопостачання Деражнянської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 3 імені Героя України Івана Зубкова, що розташована за адресою: м. Деражня 

вул. В. Соломчука, 2; 

1.4. Реконструкція котельні із встановленням енергоефективних твердопаливних котлів в 

Маниковецькій ЗОШ I-III ступенів. 

 

2. Здійснити будівництво об’єктів комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади, а саме: 

2.1. 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; 

2.2. Будівництво водозабору з підземного джерела (свердловини) для забезпечення 

водопостачанням Яблунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області,що розташований за адресою:с. Яблунівка, вул. Шкільна, 10. 

2.3. Будівництво водозабору з підземного джерела (свердловини) для забезпечення 

водопостачанням Зяньковецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області, що розташований за адресою: с. Зяньківці, вул. Центральна,29. 



3. Визначити замовником по проведенню робіт з реконструкції та будівництва об’єктів 

зазначених в пунктах 1, 2 цього рішення  Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської 

міської ради.  

 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради забезпечити проведення 

робіт у встановленому законодавством порядку.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення – (голова комісії 

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

    

 

                                                                                                                         

 

 Міський голова                                                                          Андрій  КОВПАК 
 
 

 

 

 

 

 


