
П А С П О Р Т 

Деражнянської міської територіальної громади 
(Адміністративний центр – м. Деражня) 

 

Вас вітає громада Деражнянщини! 

 
Живописною природою, багатовіковою історією, працьовитими й талановитими 

людьми відома земля Деражнянської громади. 

Ми маємо унікальне географічне положення, вагомий сільськогосподарський та 

трудовий потенціал, багату культурну та історичну спадщину. Все це формує інвестиційний 

потенціал Деражнянської міської територіальної громади – громади, що прагне розвиватися, 

ставати кращою, громади, яка націлена на постійну співпрацю з інвесторами та готова до 

створення нових робочих місць для покращення добробуту кожного громадянина. 

Ми впевнені, що в нашому краї Ви знайдете багато друзів та надійних партнерів для 

бізнесу. Спільними зусиллями ми зможемо отримати вагомі результати у майбутньому для 

економічного зростання та благополуччя громади. 

Чекаємо на Вас та більш детально представимо весь потенціал Деражнянської міської 

територіальної громади. 

Очолює Деражнянщину міський голова – Андрій Миколайович Ковпак. Обраний на 

місцевих виборах 25.10.2020 року. 

 

Біографічна довідка 

Андрій Миколайович Ковпак Народився 21 лютого 1985 року в м. Городок 

Хмельницької області. 

Закінчив: Львівський національний університет ім. Івана Франка за фахом 

«Правознавство», за кваліфікацією – спеціаліст – юрист та Львівський державний університет 

фізичної культури за фахом «Олімпійський та професійний спорт», за кваліфікацією – тренер, 

викладач фізичного виховання. 

24 листопада 2015 року Андрій Ковпак був обраний на посаду Деражнянського 

міського голови, він став одним із наймолодших мерів в Україні. 25 жовтня 2020 року друге 

скликання поспіль був обраний на посаду Деражнянського міського голови, але вже довіру 

виявили жителі не лише міста, а й цілої громади. 

Андрій Миколайович амбіційний, молодий, перспективний керівник громади. Відданий 

патріот України. У 2014 році одним із перших брав участь в Києві на майдані у Революції 

Гідності. З 2015 року перебуваючи на посаді міського голови постійно покращує умови 

проживання деражнянців у всіх його проявах, а з 2020 року всієї громади. Працює над 

розвитком та благоустроєм населених пунктів. За період перебування на посаді проведено 

капітальний та поточний ремонти доріг, прибудинкових територій у м. Деражня, а у 2021 році 

проведено ряд поточних ремонтів доріг у населених пунктах громади; встановлено дитячі 

ігрові майданчики; значно поліпшено матеріально-технічну базу закладів освіти, культури та 

охорони здоров’я; зроблено низку реконструкцій водогонів та каналізаційних 

мереж, поточних ремонтів вуличних мереж системи водопостачання та багато іншого. За 

ініціативи та сприяння голови у 2020 році в міському парку культури та відпочинку 



облаштовано та відкрито сучасний спортивно-дитячий майданчик, де встановлені тренажери, 

штучне міні-футбольне поле та волейбольне поле.  

 

Історична довідка 

Вперше Деражня згадується в історичних джерелах початку ХVІ ст. В них є відомості, 

що її заснували вихідці з Кальної Деражні. Назва ―Деражня‖ давньоруського походження і 

означає місце первинного обробітку деревини. В далекі часи в цій місцевості було багато 

будівельного лісу, який жителі обробляли і використовували для всіляких виробів, вивозили 

за кордон та в Росію. 

Відомо, що за територіальною реформою 1793 року Деражня та територія району 

належали до Летичівського повіту Подільської губернії. З ліквідацією волостей у 1923 році 

Деражня стала центром однойменного району, а у 1924 році її було віднесено до категорії 

селище. 

Деражнянський район був створений згідно постанови Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого комітету від 7 березня 1923 року. Населення – 35461 жителів. На території 

району функціонувало 27 трудових і 2 звичайні школи. У червні 1925 року ліквідовуються 

губернії в т. ч. і Подільська. У зв’язку з цим, Деражнянський район став входити до 

Летичівського повіту Проскурівського округу. 

В кінці 20-х  років жителі нашого району, як і усієї України, стали свідками демонтажу 

нової економічної політики і розгортання індустріалізації. У цей період в Держані спорудили і 

ввели в дію маслозавод, торфодобувне підприємство, яке забезпечувало паливом навколишні 

райони.  

2 вересня 1930 року ліквідовуються округи з переходом на двоступеневу систему 

управління. У зв’язку з цим підпорядкування району стає Союз РСР, Українська РСР, 

Деражнянський район. 27 лютого 1932 року у складі Української РСР утворюються області, в 

тому числі Вінницька, до якої входило 69 районів, зокрема і Деражнянський. У 1933 році 

почала діяти перша ластівка електрифікації селища і району. 

22 вересня 1937 року утворюється Кам'янець-Подільська область з центром в Кам'янці-

Подільському, у складі якої було 38 районів, у т. ч. Деражнянський район. 

У 1940 році у Деражні працює вже 2 електростанції та завершено будівництво 

харчокомбінату. 

Навічно в пам’яті деражнянців залишається страхітливий голодомор 1932-1933 років, 

який відібрав життя багатьох тисяч наших земляків. Ледь оговтавшись від голодомору 1932-

1933 років, ще не встигли залікувати рани, зібрати сім’ї, населення району попало під хвилю 

масових репресій 1937 року, які призвели не тільки до фізичного винищення сотень найбільш 

активної частини населення, а також понівечили долю багатьох людей, пов’язаних родинними 

узами з репресованими – так званих членів сімей ворогів народу. 

Жителі Деражнянського району віддали чимало сил будівництву нового життя. З 

кожним роком ставали до ладу промислові підприємства, артілі, громадські будівлі, клуби, 

лікарні. Проте багато того що було створено, було перетворено в руїни новою, небезпечною 

бідою, в якої страшне нежіноче обличчя, ім’я якої – війна. 

З пам’яті деражнянців не можна викреслити фашистську окупацію, яка продовжувалася 

988 днів і ночей, і яка відібрала життя багатьох тисяч наших земляків. Тільки в 1942-1943 

роках з нашого району обманом і насильно було відправлено  на ―вільну ‖ працю до рейху 

понад 5,7 тисяч осіб, переважно юнаків і дівчат. Майже третина яких загинула в рабстві на 



чужині. Наприкінці червня 1942 року в Деражні у яру за цегельним заводом німецькі окупанти 

по звірячому розстріляли 3814 громадян в основному єврейської національності.  

У Лозовому, на торфорозробках, Нижньому окупанти створили три концентраційні 

табори для радянських військово – полонених, в яких було закатовано 432 солдати і офіцери. З 

фронтів Великої Вітчизняної війни до рідних домівок не повернулося понад 4 тисячі 

деражнянців – рівно половина з тих, хто пішов на фронт. 

В боях за свободу Батьківщини деражнянці не шкодували сил, самого життя, 3350 із 

них нагороджені орденами і медалями, а Петро Федорович Стрілецький, Євсей Мойсейович 

Гребенюк, Михайло Павлович Мевш, Ілля Іванович Климов за мужність і відвагу були 

удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.  

Деражнянщина була звільнена від німецько-фашистських загарбників військами 18-

армії 1-го Українського фронту в ході Проскурівсько – Чернівецької операції  25 березня 1944 

року. 

Фашистська окупація у лихоліття війни спустошила Деражнянщину. Були зруйновані 

усі промислові підприємства, залізнична станція в Деражні, пограбовані колгоспи. 

З подвійною енергією, небувалим трудовим і політичним піднесенням приступили 

трудящі району до відбудови зруйнованого війною господарства, осель, доріг, заводів, 

фабрик. 

У 1944 році на території Деражнянського району нараховувалося 23 сільських ради. 21 

грудня 1947 року відбулися вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і 

селищних рад депутатів трудящих. По району було зареєстровано 21869 виборців, із них 

проголосувало 21869, тобто 100 відсотків. Обрано 36 депутатів районної ради, із них 25 

чоловіків, 11 жінок. У 1947 році ланкова колгоспу ім. Горького с. Богданівці Т. Дейнека 

одержала по 622,3 ц. цукрових буряків  з гектара  на площі 2 га  і стала Героєм Соціалістичної 

Праці. 

На початок 50-х років перевищили довоєнні показники колгоспи, підприємства. На 

території району розпочалося будівництво тваринницьких ферм, громадських будівель, 

підприємств, доріг з твердим покриттям, клубів, бібліотек, лікарень. Почав зростати життєвий 

рівень людей. 

31 січня 1958 року згідно Указу Президії Верховної Ради України та у зв’язку зі 

зменшенням адміністративного апарату, економії видатків бюджету розпочалося скорочення 

районів в усіх областях України. До Деражнянського району було приєднано територію 

Вовковинецького з 21.01.1959 року. З 1960 року до району приєднано села Коржівці, 

Красносілка, Яськівці, Підлісне. На території району нараховувалось 2 селищних та 22 

сільських ради. 

У січні 1962 року Деражнянський район, згідно Указу Президії Верховної  Ради УРСР 

про укрупнення районів, ліквідовують і приєднують до Летичівського району, у складі якого 

стало 5 селищних і 58 сільських рад. 

У січні 1965 року, згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР, проведено 

розукрупнення районів. Знову створено Деражнянський район, до складу якого увійшли 

територія колишнього Вовковинецького, Деражнянського районів  та села Маниківці, Загінці, 

Мазники, а також села Бебехської, Нетечинської, Охрімовецької сільських рад. Всього до 

території району входило 3 селищних та 28 сільських рад. 

60-і роки були відзначені напруженою працею, досягненнями в промисловості, 

сільськогосподарському виробництві, у ці роки електрифіковано район, а залізницю 

переведено на теплову тягу замість паровозів. 



У 1965 році за успіхи, досягнуті в праці, на районну Дошку пошани були занесені Г.  І. 

Абрамчук – завідуюча птахофермою колгоспу ім. Шевченка с. Копачівка. З с. Явтухи на 

районну дошку пошани було занесено 4 передовики з 15: В. І. Бондар – голова  сільської ради, 

Б. Л. Головатий – голова колгоспу, М. Г. Гаєвський – комбайнер, Г. Г. Йолтухівська – 

учителька Явтухівської восьмирічної школи. 

У 1974 році в м. Деражня введено в дію нове приміщення середньої школи № 2. 

Не обминула деражнянців майже десятилітня війна в Афганістані. Більше 100 вихідців 

з району пройшли через пекло цієї жахливої війни. Четверо із них віддали своє життя, 

виконуючи інтернаціональний обов’язок. Це старший лейтенант Схабенко М.  М. (1956-1985 

роки) житель селища Вовковинець, посмертно нагороджений Орденом Червоної Зірки. 

Старший лейтенант Заремба І. В. (1963-1987 роки), житель м. Деражня, посмертно 

нагороджений Орденом Червоного Прапора. Рядовий Штойко В. А. (1960-1982 роки), житель 

с. Божиковець, посмертно нагороджений Орденом Червоної Зірки. Рядовий Буй В. І. (1963-

1982 роки) житель с. Мазники посмертно нагороджений Орденом Червоної Зірки. 

Наприкінці 70-х років розпочалося будівництво нової поліклініки. 

Завершилися 80-і роки спорудженням у м. Деражня в 1985 році гіганта цукрової 

промисловості – цукрового заводу. 

90-ті роки минулого століття були для жителів району, як і для всієї нашої країни 

нелегкими, але багатими на визначні, в тому числі історичної ваги події. Україна стала 

незалежною державою. Саме у 90-і роки в населених пунктах району будуються храми, 

відкриваються нові клуби, музеї, медико-соціальні комплекси для людей похилого віку. 

11 серпня 1992 року був зварений перший стик магістрального газопроводу Віньківці  

Деражня. Розпочалася газифікація району. 

11 червня 1996 року на залізничну дільницю Жмеринка – Деражня було подано 

електричний струм, на залізничну станцію Деражня прийшов перший електровоз.  В 1999 році 

було прийнято в експлуатацію в оновленому вигляді залізничну станцію Деражня.  

У березні 1998 року відбулися вибори до Деражнянської районної ради, де було обрано 

90 депутатів. На першому пленарному засіданні депутатами обрано голову районної ради – 

Осадчука Іллю Олексійовича. 

Протягом 90 років чимало вихідців з Деражнянщини стали видатними людьми. Серед  

них – повний кавалер ордена Слави Руднік Макар Петрович, три Герої Соціалістичної Праці: 

Дейнека Т. Д. з с. Богданівці,  Абрамчук Г. Д. з с. Копачівка, Кирилюк М. О. з с. Новосілки, 

академіки, доктори наук, командуючі військами, видатні діячі науки, культури, високі 

державні та господарські керівники. 

У 2001 році – проведено газ до містечка цукровиків, продовжується газифікація району.  

Протягом  років незалежності незважаючи на скруту в районі вдалося зберегти 

автобусне сполучення між райцентром та населеними пунктами району, збережена мережа 

лікувальних та навчальних закладів, продовжується газифікація району. 

У 2010 році до складу Деражнянського району входило 62 населених пункти, з яких 1 

місто, 2 селища, 59 сіл. У ці роки на території району є Деражнянська районна державна 

адміністрація, районна, міська, 2 селищні та 27 сільських рад. 

У 2014 році почала запроваджуватися реформа децентралізації в Україні, яка 

передбачала зміну адміністративно – територіального устрою. Реформа передбачала передачу 

повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування та 



створення базового суб'єкта місцевого самоврядування — спроможної територіальної 

громади. 

З 2015 року в Україні в рамках реформи децентралізації почали формуватися об'єднані 

територіальні громади, на основі яких у 2020 році було сформовано новий  адміністративно-

територіальний устрій. Так, у 2015 році утворюється Вовковинецька селищна територіальна 

громада, від’єднавшись від Деражнянського району. У 2020 році внаслідок реформи 

Деражнянський район був ліквідований і приєднаний до Хмельницького району. 

Згідно реформи щодо децентралізації в Україні 24 листопада 2020 року було 

створено Деражнянську міську територіальну громаду. Рішенням сесії Деражнянської 

міської ради     № 1 від 24 листопада 2020 року розпочато процедуру реорганізації 

сільських рад шляхом приєднання до Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

Деражнянська міська територіальна громада була утворена внаслідок об’єднання двадцяти 

сільських рад. Після реорганізації Деражнянська МТГ включає в себе 18 старостинських 

округів, у яких знаходиться 39 населених пунктів. 

 

Географічне розташування та природний потенціал 

Деражнянська громада розташована в центрально – східній частині Хмельницької 

області. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним 

устроєм України входить до складу Хмельницького району Хмельницької 

області. Центром територіальної громади є місто Деражня, Хмельницького району, 

Хмельницької області. Площа територіальної громади – 624,79 км2. Чисельність населення 

Деражнянської громади станом на 1 січня 2022 року становить 23360 чоловік, з них: міське 

населення – 11433, сільське населення – 11927 осіб.  

 

 
Малюнок 1. Чисельність населення Деражнянської міської територіальної громади 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

 

За віковими категоріями населення громади розподілене наступним чином: 

Вікова група, 

років 

Кількість, чол. % від загальної кількості 

населення 

0-6 992 4% 

6-16 2429 10,5 % 

17-59 13370 57% 

60-69 

Старші за 69 

5546 

1023 

24 % 

4,5 % 

Всього 23360 100 % 

 

Місто Деражня розташоване на річці Вовк, за 45 км від Хмельницького автомобільним 

шляхом – 46 км, залізницею – 36 км. У місті є залізнична станція на лінії Жмеринка — 

Гречани Південно-Західної залізниці. Через нього проходять траси державного значення Т-23-

16 Маниківці – Деражня, протяжністю 17,4 км в межах області, та траса Т-23-10 Голосків - 

Деражня - Лука Барська, протяжністю 48,7 км, яка з’єднує  Хмельницьку та Вінницьку 

області. 

Територіальна громада межує із територіями Хмельницької міської громади, 

Летичівської, Меджибізької, Віньковецької, Зіньківської, Розсошанської, Ярмолинецької, 

Вовковинецької селищних громад Хмельницької області та Барської селищної громади 

Вінницької області.  

Клімат помірно – континентальний. Грунти переважно сірі і світло-сірі, опідзолені, 

пісні. Найбільша річка, що знаходиться на території громади – річка Вовк, водозабірна площа 

якої становить 550 м2. В лісовому фонді переважають твердо листі породи дерев, які займають 

близько 80 % лісу.  

Із корисних копалин переважають глина, вапняк, пісок. Також на берегах річок біля 

населених пунктів Лозове, Новосілка, Явтухи, Шиїнці залягають торф’яні поклади. 

Деражнянська міська територіальна громада включає в себе 18 старостинських округів, 

у яких знаходиться 39 населених пунктів: 

Перелік сіл, що входять до Деражнянської МТГ 

№ Старостинський 

округ 

Села, що входять 

в округ 

Кількість 

населення 

Староста 

1 Адміністративний 
центр МТГ 

м. Деражня 10143 Ковпак Андрій Миколайович 
(Міський голова) 

2 Божиківці Божиківці, 
Іванківці, 

Шелехове 

707 
271 

142 

Стащук Володимир 
Анатолійович 

3 Волоське Волоське, 
Гута 

441 
72 

Максімова Наталія 
Миколаївна 

4 Галузинці Галузинці  466 Маєвська Алла Миколаївна 

5 Гатна Гатна, 

Марківка 

446 

76 

Важельська Ірина Василівна 

6 Загінці Загінці 555 Катеринчук Віктор 
Степанович 

7 Зяньківці Зяньківці, 

Бомкове 

550 

80 

Земляков В’ячеслав 

Пилипович 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96


 

Структура Деражнянської міської ради 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада  

Апарат міської ради 

Ковпак Андрій Миколайович Міський голова 

Сидорук Валентина Аркадіївна Секретар міської ради 

Апарат виконавчого комітету міської ради 

Беднарський Олексій Альбінович Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Івахов Андрій Васильович Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кухар Ігор Дмитрович Завідувач юридичного відділу 

Нікіфорова Юлія Олександрівна Завідувач загального відділу 

Юзва Максим Олексійович Завідувач відділу містобудування  
та архітектури 

Косевич Надія Василівна Завідувач відділу економіки, інвестицій та 
комунальної власності 

Гончаренко Ірина Дмитрівна Завідувач відділу бухгалтерського обліку – 
головний бухгалтер 

8 Кальна Кальна, 

Сіноводи, 
Осикове 

 469 

3 
15 

Туз Жанна Олексіївна 

9 Копачівка Копачівка 613 Кравчук Наталія Михайлівна 

10 Лозове Лозове, 

Красносілка, 
Коржівці 

1290 

164 
393 

Налозінська Лідія 

Анатоліївна 

11 Мазники Мазники 502 Багрій Василь Андрійович 

12 Маниківці Маниківці 850 Вислянська Валентина 

Петрівна 

13 Нижнє Нижнє, 
Слобідка, 

Черешенька 

403 
138 
209 

Щесняк Олександр 
Йосипович 

14 Новосілка Новосілка, 

Літки, 
Підлісне 

377 

270 
201 

Григорчук Оксана Іванівна 

15 Шиїнці Шиїнці, 

Пилипи 

183 

294 

Лебединська Олена Іванівна 

16 Шпичинці Шпичинці, 
Розсохи, 

Теперівка 

466 
186 

378 

Дзендзель Андрій 
Миколайович 

17 Яблунівка Яблунівка, 
Адамівка, 
Буцневе, 

Слобідка -
Шелехівська, 

Шарки 

387 
7 

282 

131 
266 

Бондар Надія Михайлівна 

18 Явтухи Явтухи 462 Яворська Галина Петрівна 

19 Яськівці Яськівці 472 Ліхоша Світлана 
Олександрівна 



Рудик Іван Анатолійович Завідувач відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Корчовий Роман Васильович Завідувач відділу земельних відносин  
та екології 

Марчук Олег Вікторович Завідувач відділу інформаційно-технічного 

забезпечення 

Важельська Людмила Василівна Завідувач відділу організаційної  
та кадрової роботи 

Масловська Інна Данилівна В. о. завідувача відділу надання 

адміністративних послуг – адміністратор  

Кухар Світлана Миколаївна Завідувач архівного відділу 

Дмитерко Анатолій Степанович Завідувач відділу господарського 

забезпечення 

Виконавчі органи міської ради 

Стаднік Володимир Валерійович Начальник служби у справах дітей 

Черкаський Микола Васильович Начальник відділу культури та туризму 

Балігар Євген Сергійович Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Кравченко Тетяна Йосипівна Начальник відділу праці  

та соціального забезпечення 

Петрів Валентина Петрівна Начальник відділу фінансів 

 

Об’єкти комунальної власності 

На даний час у Деражнянській МТГ працює 6 комунальних підприємств, три 

комунальні установи та Деражнянський міський центр надання соціальних послуг:   

     Комунальні підприємства Деражнянської МТГ 

 Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора»; 

 Комунальне підприємство «Деражнянський міськводоканал»; 

 Комунальне підприємство «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1»; 

 Комунальне підприємство «Деражнянська міська аптека»; 

 Комунальне підприємство «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації»; 

 Комунальне водогосподарське спеціалізоване підприємство «Авангард». 

    Комунальні установи Деражнянської МТГ 

 Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр»; 

 Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»; 

 Комунальна установа Деражнянської міської ради «Трудовий архів». 

 

СЛКП «Флора» Деражнянської міської ради створене з метою отримання прибутку 

шляхом обслуговування та задоволення потреб територіальної громади міста Деражня, 

користування земельними ділянками лісового фонду, ведення лісового господарства, охорони, 

захисту та відтворення лісів, запровадження в лісогосподарське виробництво нових 

технологій і передового досвіду підвищення продуктивності лісів, покращення їх складу і 

раціонального використання. 

КП «Деражнянський міськводоканал» надає послуги централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення. 

КП «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» надає послуги з санітарної 

очистки, вивезення відходів, ритуальні послуги, утримання житла жителям м. Деражня.  



КП «Деражнянська міська аптека» здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами, 

виробами медичного призначення, предметами санітарії та гігієни , іншими товарами, що не 

заборонені чинним законодавством України через аптеку, аптечні пункти. А також виробляє 

лікарські засоби з дозволених до застосування діючих речовин за індивідуальними рецептами 

лікарів, вимогах закладів охорони здоров'я, зверненнями окремих громадян . 

КП «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації» створено з метою: ведення 

господарської діяльності; ведення обліку об’єктів нерухомого майна, яке знаходиться в 

приватній, державній та комунальній власності, їх інвентаризація; ведення обліку житлового 

фонду для отримання даних про його кількісний та якісний склад; оформлення безоплатної 

передачі квартир у власність громадян з державного житлового фонду; проведення технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна; проведення інвентаризації об’єктів зовнішнього 

міського благоустрою (зелених насаджень, інженерних та водопровідних-каналізаційних 

мереж); проведення технічного огляду і оцінки стану будівель, споруд, інженерних мереж; 

приймання участі в роботі по визначенню вартості будинків, будівель, споруд та фруктових 

насаджень, які підлягають знесенню; оцінки майна, майнових прав ; проведення 

землевпорядних та земле оціночних робіт; діяльності у сфері архітектури, інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 

КВСП «Авангард» Деражнянської міської ради створене з метою охорони, утримання 

та експлуатації водних об’єктів та земель водного фонду. Основною діяльністю підприємства 

є: здійснення системних заходів спрямованих на розвиток водних об’єктів, земель водного 

фонду; охорона, утримання та експлуатація водних об’єктів та земель водного фонду; 

покращення рекреаційної спроможності та екологічного стану водойм і прилеглих територій; 

раціональне використання земель водного фонду; надання послуг у сфері відпочинку та 

рекреації; зариблення водних об’єктів, вирощування, вилов та реалізація товарної риби та 

рибо посадкового матеріалу; організація спортивного та любительського рибальства. 

Предметом діяльності КУ «Інклюзивно-ресурсного центру» є: проведення комплексної 

оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій 

щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

відповідно до потенційних можливостей дитини; надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших 

закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади 

освіти) та не отримують відповідної допомоги; консультації та надання методичної допомоги 

працівникам закладів освіти та батькам; ведення реєстрів закладів освіти та дітей з 

особливими освітніми потребами та інше. 

 

Промисловість 

Промисловий комплекс Деражнянської МТГ представлений харчовою, легкою та 

важкою галузями. Важка галузь представлена деревообробною, лісовою, 

електроенергетичною, будівельною та машинобудівною промисловостями.  

 

Структура промислового виробництва 

№ 

п/п 

Назва підприємства Місцезнаходження  Назва продукції 

Харчова галузь 



1 ТОВ «Деражнянський 

молочний завод» 

Хмельницька обл., м. Деражня,  

вул. Б. Олійника, буд.7 

молочна продукція 

2 ТОВ  «Санні Фуд» Хмельницька обл., м. Деражня,  
вул. Миру, буд. 118/1 та 120/4 

сухі  сніданки 

3 ТОВ «Номел» Хмельницька обл., м. Деражня,  

вул. Миру, буд. 223/1 

зернові пластівці 

швидкого 
приготування 

4 ПП «Торговий Дім Пролісок» Хмельницька обл., м. Деражня,  
вул. Промислова 30/8 

крупа ячмінна,  
крупа перлова,  

крупа пшенична,  
горох колотий 

5 ТОВ «Деражнянське ХПП» Хмельницька обл., м. Деражня, 

вул. Миру, 74А 

надання послуг по 

зберіганню 
зернових культур 

6 ТОВ «Деражня – Млин» Хмельницька обл.,  м. Деражня, 

вул. Миру, 74А 

борошно, крупа 

манна 

7 ПП «Євгенія» Хмельницька обл., 
Деражнянська МТГ, с. Літки 

повидло, олія, 
макуха 

8 ПП «Пекарня Ковальчука» Хмельницька обл., м. Деражня, 

вул. Заводська, 5 

хліб, хлібобулочні 

вироби 

Лісогосподарська галузь 

9 СЛКП «Флора» Хмельницька обл., м. Деражня, 
вул. Миру, 120 

лісопродукція 

10 ТОВ «ЄВРОУКРТРЕЙД ГРУП» Хмельницька обл., м. Деражня, 
вул. Миру 228 

переробка 
деревини, 

виробництво 
деревного вугілля 

Легка промисловість 

11 ПП «Кюзо» Хмельницька обл., 

Деражнянська МТГ, с. Підлісне, 
провул. Подільський, 9 

верхній одяг 

12 ТОВ «Тайстра-К» Хмельницька обл., м. Деражня, 

вул. Промислова, 22/2 

пошиття мішків 

поліпропіленових 

13 ТОВ «Козачок-ТМ» Хмельницька обл., м. Деражня, 
вул. Промислова, 18 

швейне 
виробництво 

Виробництво електричної енергії 

14 ТОВ «Сонячна Деражня» Хмельницька обл., м. Деражня, 

вул. Миру, 46 

виробництво 

електроенергії 

Будівельна галузь 

15 ПП «ДЕРАЖНЯ – БЕТОН» Хмельницька обл., м. Деражня, 
вул. Заремби, 2 

виробництво 
готового бетона 

Машинобудівна галузь 

16 ВК «Лозівський 

інструментальний завод» 

Хмельницька обл., м. Деражня, 

вул. Радянська, 23 

Затискний 

інструмент для 
металообробних 

машин 

 

Сільське господарство 

Ефективна робота підприємств агропромислового комплексу є надійним підґрунтям 

подальшого розвитку території Деражнянщини, зміцнення її економічного потенціалу. Основу 

складає сільське господарство, де на полях засівається пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, соя, 



соняшник. Сільськогосподарським виробництвом займається більше 50 суб’єктів 

господарювання.  

Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки галуззю, 

забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та 

потреби населення громади в продуктах харчування. 

Сільськогосподарські угіддя засіяно на 28 978,36 га, у т. ч. взятих в оренду – 28 

311,37 га. Ріллі засіяно – 28 682,56 га. Реалізовано продукції сільського господарства 

підприємствами Деражнянської міської ТГ за 2021 рік: культури зернові та зернобобові             

702 511 ц на суму 435 060 950,00 грн., насіння культур олійних 332 290 ц на суму 555 038 791 

грн. та 5 294 ц в сумі – 19 960 368 грн. тваринної продукції.  

На території міської територіальної громади зареєстровані та обробляють землю такі 

господарства: СТОВ ім. Шевченка, ТОВ «Герром-Інвест Україна», ТОВ «Нью Агро Поділля», 

ТОВ «Укрзернопром-Деражня», ТОВ «Укр-Волнат-9», ТОВ «Ахматовські сади», ТОВ 

«Явтухи-Агро», ТОВ «Кадіз», ТОВ «Поділля Агротрестгруп», СФГ «Мендрик А. О.», СФГ 

«Перлина», СФГ «Стронг», СФГ «Промінь», СФГ «Юрчак С.С.», СФГ «Мендрик С. О.», СФГ 

«Україна», СФГ «Вікторія», СФГ «Алла», СФГ «Україна», СФГ «Возний І. П.», ФГ «Жайвір-

К»,                    ФГ «Демчишин», ФГ «Пролісок», ФГ «Калина Л», ФГ «Сарат», ФГ «Водолій В. 

В.», ФГ «Гута-К», ФГ «Лучнікова М. Й.», ФГ «Маліванчук», ФГ «Щедра садиба-М», ФГ 

«Яковле-Л»,                 ФГ «Чубатий І. М.», ФГ «Міраж ТВД», ФГ «Фацелія – Деражня», ФГ 

«Манева-П», ФГ «Стремецький»,  ФГ «Нива рідного краю», ФГ «Когут В. Ю.», ФГ «Мельник 

Т. П.», ФГ «Кармелюка», ФГ «Нечипорук О. В.», ФГ «Сапая», ФГ «Подільський сад 2012», ФГ 

«Агро-Явіс», ФГ «Екофуд», ФГ «Еверест 1», ФГ «Еколан Агро», ФГ «Неовік», ФГ «Лучніков 

М. Д.», ФГ «Гутка-Агро», ФГ «Славне», ПСГП «Пошук», ПП «Промінь-Агро».  

  

Відділення банків 

№ Назва банку Адреса 

1 Деражнянське відділення  
Хмельницької філії 

ОУ АТ «Ощадбанк» 

м. Деражня, 
вул. Миру, 43 

2 Деражнянське відділення  
АТ КБ «Приватбанк» 

м. Деражня, 
вул. Миру, 38 

3 Деражнянське відділення  

АТ «Райффайзен Банк» 

м. Деражня, 

вул. Миру, 49 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Протягом 2021 року експорт товарів у Деражнянській МТГ становив 10 432,0 тис. дол. 

США. Експортовано продукцію із різних галузей виробництва: продукти тваринного 

походження: різні види молочної продукції, яйця птиці, натуральний мед; продукти 

рослинного походження, готові харчові продукти, деревина і вироби з деревини та інше.  

Операції з експорту проводились з партнерами країн Європи, Азії та Африки, а саме: 

Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Республіка Молдова, 

Румунія, Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, В’єтнам, Ємен, 

Ізраїль, Індонезія, Китай, Оман, Пакистан, Туреччина, Єгипет, Мавританія, Марокко. 

 



 

Малюнок 2. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами по Деражнянській МТГ 

за січень – грудень 2021 року 

1
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Географічна структура зовнішньої 

торгівлі по громаді за 2021 рік, тис. 

дол. США 

Бельгія- 2 558,1 

Греція -48,1 

Іспанія -143,2 

Італія - 331,1 

Нідерланди - 509,2 

Німеччина -1050,8 

Польща - 735,5 

Молдова - 132,9 

Румунія - 757,3 

Велика Британія та Пн Ірландія - 177,1 

Вєтнам - 290,2 

Ємен - 112,5 

Ізраїль - 860,0 

Індонезія - 403,3 

Китай - 147,4 

Оман - 470,1 

Пакистан - 233,8 

Єгипет - 1009,0 

Марокко - 410,4 

 

 

Країни 

Експорт  

Звітний період, тис. 

дол. США 

у % до відповідного 

періоду попереднього 

року 

Бельгія 2558,1 141,4 

Греція 48,1 3,7 

Іспанія 143,2 1617,2 

Італія 331,1 32,2 

Нідерланди 509,2 305,0 

Німеччина 1050,8 6246,1 

Польща 735,5 62,3 

Республіка Молдова 132,9 173,6 

Румунія 757,3 141,6 

Сполучене королівство Великої 
Британії та Пн.Ірландії 

177,1 - 

В’єтнам 290,2 789,8 

Ємен 112,5 - 

Ізраїль 860,0 - 

Індонезія 403,3 35,8 

Китай 147,4 18,4 

Оман 470,1 - 

Пакистан 233,8 27,4 



 

 

Малюнок 3. Товарна структура зовнішньої торгівлі по Деражнянській МТГ за січень – 

грудень 2021 року 

40,1 
484,5 

7958,3 

1107,5 

841,6 

Товарна структура зовнішньої торгівлі  
за січень – грудень 2021 року,  

тис. дол. США 
 Продукти тваринного 

походження: молоко, яйця, мед 

Готові харчові продукти: 
переробка овочів, харчові 
продукти, залишки і відходи 

харчової промисловості  

Продукти рослинного 
походження 

Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості  

Деревина  

Туреччина 10,5 10,5 

Єгипет 1009,0 162,4 

Мавританія 41,5 - 

Марокко 410,4 - 

Всього: 10432,0 97,8 

 

 

Найменування групи  

товарів за УКТЗЕД 

Експорт  

Вартість, 

тис. дол. 

США 

у % до 

відповідного 

періоду  

2020 року 

Питома вага в 

загальному 

обсязі, % 

І. Живі тварини; продукти тваринного 

походження 

40,1 204,0 0,4 

04 молоко та молочні продукти, яйця 

птиці; натуральний мед  

40,1 204,0 0,4 

ІІ. Продукти рослинного походження 7958,3 107,7 76,3 

10 зернові культури 4044,1 134,1 38,8 

12 насіння і плоди олійних рослин 3914,2 89,5 37,5 

ІV. Готові харчові продукти 484,5 178,6 4,6 

20 продукти переробки овочів 88,9 162,0 0,9 

21 різні харчові продукти 3,9 1571,8 0,0 

23 залишки і відходи харчової 
промисловості 

391,7 181,2 3,7 



 

Соціальне забезпечення населення 

 

Відповідно до рішення сесії Деражнянської міської ради № 11 від 2 грудня 2020 року, 

утворено Деражнянський міський центр надання соціальних послуг Деражнянської міської 

ради. Основними завданнями центру є: проведення соціально-профілактичної роботи, 

спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення; надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою 

мінімізації або подолання таких обставин. 

У структурі центру нараховується 4 відділення: 

 Відділення соціальної роботи; 

 Відділення натуральної та грошової допомоги; 

 Відділення соціальних послуг за місцем проживання; 

 Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. 

На території громади функціонує 2 стаціонарних заклади соціального спрямування: 

 Зяньковецький психоневрологічний інтернат-заклад для постійного або 

тимчасового проживання осіб з стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями. 

Станом на 01.01.2022 року 140 осіб отримує послуги з догляду, соціально-побутового 

обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітацїі. 

 Мазниківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. 

Заклад надає соціальні послуги з стаціонарного догляду одиноким громадянам. Станом на 

01.01.2022 року в закладі проживає 51 особа. 

 

Охорона здоров’я 

У Деражнянській міській територіальній громаді працює два заклади, що надають 

медичні послуги населенню: 

1. Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня»; 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

На даний час будівля лікарні – особняк приміщення Раціборовського є пам’яткою 

архітектури містобудування за охоронним № 2/65Н та є старим лікувальним корпусом, де на 

першому поверсі розташовані кабінети прийому лікарів, на другому – дитяче відділення. 

В КНП «Деражнянська МБЛ» наявний стаціонар на 120 ліжок, які представлені 9 

стаціонарними відділеннями, ведеться амбулаторний прийом за 26 лікарськими 

спеціальностями. На даний час КНП ―Деражнянська МБЛ‖ розташоване в 7 будівлях.  

В адміністративному корпусі розміщені кабінети директора, інформаційно-аналітичний 

відділ, бухгалтерія, відділ кадрів, юрисконсульт, бібліотека, зал засідань. На першому поверсі 

VI. Продукція хімічної та пов’язаних з 

нею галузей промисловості 

1107,5 80,8 10,6 

35 білкові речовини 1107,5 80,8 10,6 

ІХ. Деревина і вироби з деревини 841,6 134,0 8,1 

44 деревина і вироби з деревини 841,6 134,0 8,1 

Всього: 10432,0 97,8 100,0 



цього корпусу – фтизіатричний кабінет, пральня, гаражі, складські та інші господарські 

приміщення. 

Консультативно-діагностичний центр з повним набором кабінетів та допоміжних 

кімнат знаходиться в окремій будівлі та займає перший та третій поверхи.  

Другий поверх повністю наданий в користування в оренду КНП «Деражнянський    Ц 

ПМСД ДР ХО». Поряд з цим, в даному приміщенні знаходяться клініко – діагностична 

лабораторія з бактеріологічним відділом, цифровий флюорографічний кабінет, кабінет УЗД, 

кабінет функціональної діагностики.   

Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області є правонаступником 

КП «Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ХО та 

функціонує з 23.01.2021 року.  

Медична Допомога КНП «Деражнянський ЦПМСД ДР ХО» надається населенню 

Деражнянської та Вовковинецької ТГ. 

В структуру центру входить 5 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини 

(ЗПСМ), 23 фельдшерських пункти (ФП), 17 медичних пунктів тимчасового базування 

(МПТБ). 

КНП «Деражнянський Ц ПМСД ДР ХО» акредитовано на першу кваліфікаційну  

категорію, відповідно до рішення акредитаційної комісії ДОЗ ОДА від 31.07.2019 р. Заклад має 

діючу ліцензію на провадження медичної практики, а також договір на надання первинної 

медичної допомоги та проведення вакцинації проти COVID-19 з Національною службою 

здоров’я України. 

 

Освіта 

На території Деражнянської міської територіальної громади функціонує:  

 13 закладів загальної середньої освіти,   

 9 закладів дошкільної освіти, 

 2 заклади позашкільної освіти.  

 

Заклади освіти 

Заклади загальної середньої освіти Заклади дошкільної освіти 

Божиковецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради   
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

Волоський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради   
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) №2 «Берізка» 
Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

Деражнянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 імені Героя України Івана 

Зубкова Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) №3 «Сонечко» 

Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

Деражнянський ліцей №1 імені Петра 

Стрілецького Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

Деражнянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) №4 «Журавлик» 
Деражнянської міської ради 
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Хмельницької області 

Деражнянський ліцей №2 Деражнянської 

міської ради Хмельницької області 

Кальнянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

Новосілецький навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ  
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  

Деражнянської  міської ради   

Хмельницької   області 

Лозівський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Веселка» 
Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

Зяньковецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

Маниковецький заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) «Сонечко» 

Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

Копачівська гімназія Деражнянської   

міської ради Хмельницької області 

Нижнянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Деражнянської 
міської ради Хмельницької області 

Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Деражнянської міської ради   

Хмельницької області 

Шпичинецький заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) «Малятко» 

Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

Мазниківська початкова школа Деражнянської 

міської ради Хмельницької області 

Заклади позашкільної освіти 

Маниковецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

Комплексний багатопрофільний 
заклад позашкільної освіти будинок 

творчості дітей та юнацтва 

Деражнянської міської ради 

Загінецька гімназія Деражнянської міської 
ради Хмельницької області 

Дитячо-юнацька спортивна школа 
Деражнянської міської ради 

Яблунівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради   
Хмельницької області 

 

 

Станом на 01.01.2022 р. у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної 

освіти всього нараховується 3021 вихованці, з них: у закладах загальної середньої освіти – 

2429, а у закладах дошкільної освіти – 592. 

Підвіз дітей здійснюється з 28 населених пунктів Деражнянської міської територіальної 

громади 13 маршрутами. До загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів під’їжджає 

751 учнів та дошкільнят. 

У позашкільних закладах освіти задіяно 1042 учні. Так, у Комплексному 

багатопрофільному закладі позашкільної освіти будинок творчості дітей та юнацтва 

навчається 612 школярів у 40 групах, а у Дитячо – юнацькій спортивній школі займається 430 

спортсменів у 27 групах. 

З метою забезпечення підготовки механізаторських кадрів для сільського господарства 

на основі наказу Деражавного Комітету по професійно – технічній освіті від 3 жовтня 1974 

року відкрито Деражнянське професійно – технічне училище № 12. Сьогодні це ДНЗ 

«Деражнянський центр професійної освіти», який здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників за такими професіями: 
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 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист – 
машиніст сільськогосподарськогомвиробництва; водій автотранспортних засобів 

категорії «С1». 

 Контролер – касир; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 

 Кухар; кондитер. 

 Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів категорії «С». 

 

Культура, дозвілля та туризм 

У Деражнянській міській територіальній громаді станом на 01.01.2022 року діє: 

 31 клубна установа, 

 22 – бібліотеки, 

 дитяча школа мистецтв, 

 Лозівська філія ДШМ,  

 Центр дозвілля та кіно, державний історичний музей , 

 12 музеїв на громадських засадах.  

Діяльність установ культури забезпечують 130 фахівців. 

У  Деражнянській дитячій школі мистецтв навчається 490 учні, системою пільг в оплаті 

за навчання користується 94 учні школи. У ДШМ функціонують 12  класів за видами 

мистецької освіти: клас фортепіано;  клас сольного естрадного співу; клас сольного 

академічного співу; клас вокально-хорового співу; клас хореографії; клас баяна, акордеона; 

клас  бандури; клас скрипки; клас гітари; клас духових інструментів; клас образотворчого 

мистецтва; клас декоративно-прикладного мистецтва. Також  при школі діє філія в смт. 

Лозове. 

Охорона культурної спадщини 

На обліку та під охороною держави у Деражнянській територіальній громаді 

нараховується 46 пам’яток, в тому числі 38 – історії, 7 – археології і 1 – архітектури, а також 

52 щойновиявлених об’єкти, в тому числі 20 – історії, 2 – мистецтва, 8 – археології, 22 – 

об’єкти архітектури, які до вирішення питання про занесення їх до Реєстру нерухомих 

пам'яток, підлягають охороні відповідно розділу II статті 142 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини». 

Мережа музейних закладів громади становить 12, з яких 1 – державний та 11 – 

громадських. В грудні 2021 р. урочисто відкрито музей «Подільської вишивки та побуту» у         

с. Маниківці. 

Фонд міського історичного музею нараховує 1729 предметів (основний фонд – 1251 

предметів, науково-допоміжний – 478) з урахуванням 124 шт., які надійшли до фонду 

протягом звітного періоду в результаті науково-пошукової роботи.  

 

Перелік пам’яток та об’єктів культурної спадщини  

за видом архітектура та містобудування 

№ 

п/п 

Назва об’єкта Місцезнаходження Номер рішення про взяття  

на  державний облік 

1 Волосна управа, 

1901 р. 

м. Деражня, 

вул. Шкільна, 14 

Наказ МКТ від 20.01.2012 р. № 45 

Щойно виявлені об’єкти 

1 Прибутковий будинок, 
1912 р. 

м. Деражня, 
майдан 

Привокзальний, 6 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 



2 Особняк поміщика  

В. Ф. Раціборовського, 
1780 р. 

м. Деражня, 

вул. Подільська, 1 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

3 Особняк 1894 р. м. Деражня, 

вул. Миру, 50 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

4 Житловий особняк, 
кінець ХІХ ст. 

м. Деражня, 
вул. Миру, 77 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

5 Житловий будинок 
нотаріуса М. Зикєєва, 

1901 р. 

м. Деражня, 
вул. Миру, 79 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

6 Житловий особняк 
приватного адвоката 

Периторіна, 1910 р. 

м. Деражня, 
вул. Миру, 89 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

7 Особняк,  
середина ХІХ ст. 

м. Деражня, 
вул. Проскурівська, 1 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

8 Початкове училище, 

друга пол. ХІХ ст. 

м. Деражня, 

вул. Шкільна, 1 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

9 Садибний будинок 

Колонна – 
Чесновського, 1901 р. 

Деражнянська МТГ, 

с. Божиківці,  
вул. Седзюка, 21/1 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

10 Іоанно-Богословська 

церква (дер.), 
1897 р. 

Деражнянська МТГ, 

с. Волоське 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

11 Комплекс споруд 
Різдво-Богородицький 

монастир (келії, 
трапезна), 1742 р.  

Деражнянська МТГ, 
с. Коржівці 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

12 Каплиця, 1840 р. Деражнянська МТГ, 

с. Маниківці 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

13 Житловий будинок 

Косельського,  
ХІХ ст. 

Деражнянська МТГ, 

с. Маниківці 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

14 Костьол Святої Трійці, 
1797 р. 

Деражнянська МТГ, 
с. Новосілка 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

15 Плебанія, 
Перша пол. ХІХ ст.  

Деражнянська МТГ, 
с. Новосілка 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

16 Церква Святого 
Михаїла (дер.), 

1755 р. 

Деражнянська МТГ, 
с. Іванківці 

 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

17 Садибний будинок, 
ХІХ ст. 

Деражнянська МТГ, 
с. Слобідка-
Шелехівська 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

18 Палац Новицьких, 

1911 р. 

Деражнянська МТГ, 

с. Слобідка-
Шелехівська 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 



19 Михайлівська церква, 

1914 р. 

Деражнянська МТГ, 

с. Шарки 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

20 Каплиця Святого 

Іоанна (дер.) 
д. п. ХІХ ст. 

Деражнянська МТГ, 

с. Шелехово 

Наказ управління культури, 

національностей та релігій 
Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

21 Різдво-Богородицька 
церква, 1794 р. 

Деражнянська МТГ, 
с. Шиїнці 

Наказ управління культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65 

 

Дозвілля 

Впродовж 2021 року Деражнянським центром дозвілля та кіно для  4,0 тис. глядачів 

безкоштовно представлено 50  художніх та  мультиплікаційних фільмів у форматі 3D з нагоди 

державних свят та свят за народним календарем. Пересувний 3D – кінотеатр побував у 5-х 

селах громади, де показав 5 фільмів. Окрім цього, на базі центру діє тренажерний зал, а у 

вихідні дні проводяться дискотеки для молоді. 

Туризм 

Історія нашого краю нерозривно пов’язана з ім’ям класика світової літератури, великої 

російської поетеси Анни Ахматової, музей якої відкрито в с. Слобідка-Шелехівська. У цьому 

ж селі знаходиться криничка святого Іллі, куди прямують люди з усіх-усюд, щоб напитися та 

набрати із собою цілющої води. 

Жителі громади гордяться тим, що в с. Божиківці народився відомий письменник, 

публіцист, журналіст Д. М. Прилюк, якому в селі Божиківці відкрито бібліотеку-музей.  

На станції Деражня працює музей Південно-Західної залізниці Б. С. Олійника. 

В кінці ХХ століття в населених пунктах розпочали відновлюватися і будуватися 

храми: в 1994 році в м. Деражня православний Свято-Михайлівський храм, побудований на 

місці колишньої розваленої Свято-Михайлівської церкви (VXII ст.); католицький костел святої 

Анни, споруджений на місці колишнього храму (ХVIII ст.), який був повністю знищений 

більшовиками у 30-роках ХХ ст.; в 2001 р. освячено Пам’ятний знак на честь 2000-річчя 

Різдва Христового; в 1990-2000 роках збудовано новий храм – Костел Пресвятого Серця 

Господа Ісуса у с. Маниківці. З 2005 року святинею послуговуються також православні. До 

цієї Парафії належать прихожани Загінець, Мазник та Яськовець.  

Вабить око і дивує майстерність споруд Православного чоловічого Різдво-

Богородицького монастиря датованого XVIII століттям, що знаходиться у с. Коржівці. 

Монастир побудуваний у 1742 році в оборонному стилі, про що досі нагадують товсті стіни 

монастирських приміщень. У комплекс входить корпус келій, дві церкви, високий мур з 

трьома вежами, підземелля. У 2012 році в обитель повернули ікону Пресвятої Богородиці 

Іверської, написана на горі Афон, наприкінці ХІХ століття. Після повернення ікона пройшла 

успішну реставрацію, тепер кожен охочий може помолитися біля неї. За словами ігумена 

Гавриїла, цей образ чудотворний, і до нього приїздять паломники з різних куточків України.  

Із Деражнянщиною пов’язана найдраматичніша сторінка визвольного руху під 

проводом Устима Кармалюка. На місці його загибелі на околиці с. Волоське на честь 200-

річчя від дня народження народного героя поставлено пам’ятний знак. 

У сфері зеленого туризму в мальовничому селі Гута привітно відчинила свої двері 

приватна садиба «Гутка», яка розташована в чудовому лісі на березі ставків. Садиба повністю 

обладнана для сімейного відпочинку. А відпочинок тут – це затишні та комфортні 



двоповерхові дерев’яні котеджі, риболовля, це кінно-спортивний клуб «Гута», це можливість 

насолодитись збором грибів та лісової суниці. 

 

Спортивне життя громади 

Деражнянська громада не стоїть осторонь виру спортивного життя. Спортсмени 

Деражнянщини відомі далеко за межами області, вони зберігають та примножують славні 

традиції спорту, зміцнюють авторитет нашої громади та підвищують її імідж в Україні.   

Так, у Деражнянській МТГ діють спортивні секції з волейболу, футболу, дзюдо, боксу, 

настільного тенісу та легкої атлетики. Активно займається різними видами спорту спортивно-

громадська організація «Модерн».  

У громаді є дві футбольні команди «ОЛІМП» та «ПАТРІОТИ», які щороку грають на 

обласних футбольних чемпіонатах. Також є любительські команди з футзалу: Олімп-ДЮСШ, 

Олімп-ДЮСШ-2, Модерн-1, Модерн -2, Патріоти, Фортуна (Зяньківці), Скорпіон (Згарок), 

ЛМД-FIRE, Колос (Яблунівка). Любительські команди з футболу на велике поле – Модерн, 

Олімп-ДЮСШ, ЛМД-FIRE, Новосілка, Загінці.  

В громаді працює дитяча юнацько-спортивна школа (далі – ДЮСШ), в якій 

проводяться заняття у 27 групах з 6 видів спорту: футболу, волейболу, легкої атлетики, 

настільного тенісу, дзюдо, бокс. Загальна кількість юних спортсменів, які відвідують заняття – 

430 учнів, викладацьку діяльність забезпечують 10 тренерів. 

Cпортсмени Деражнянської ТГ приймають участь у чемпіонатах України та області з 

пляжного волейболу, класичного волейболу, боксу та дзюдо.  Багаторазово юні спортсмени 

ставали Чемпіонами України U14, U15, U16 та призерами з пляжного волейболу, отримували 

різні розряди з боксу та дзюдо. 

Активну участь у чемпіонатах області та України з волейболу бере жіноча 

команда  ДЮСШ-ІСКРА. Наші юні спортсменки завойовуть призові місця, як у чемпіонатах 

області, так і в чемпіонатах України, приємно відзначити, що у цьому році деяких наших 

вихованок було запрошено у резерв збірної України U16 з класичного волейболу.   

 

Спортивні об’єкти 

Населений пункт, 

назва закладу 

Назва об’єкта Місцезнаходження 

(адреса) 

Дні та години 

роботи об’єкта 

 

1 2 3 4 

м. Деражня  
Спортивний комплекс 

Стадіон м. Деражня, 
вул. І. Зубкова, 5/1 

Понеділок-
неділя 

6.00-20.00 

м. Деражня 
Міський парк культури 

та відпочинку 

Міні-футбольне поле, 
волейбольне поле 

м. Деражня, 
вул. Миру 

Понеділок-
неділя 

6.00-20.00 

Деражнянський  ліцей  
№1Імені Петра 
Стрілецького 

Спортивний  зал, 
спортивний майданчик,  

міні-футбольне поле  

м. Деражня,  
вул. Миру, 64  

Понеділок-
пятниця 

8.30-18.00 

Деражнянський  ліцей 

№2 

Спортивний  зал, 

спортивний майданчик, 
міні-футбольне поле  

м. Деражня,  

вул. Л. Українки, 9 
 

Понеділок-

пятниця 
8.30-18.00 

Деражнянська   ЗОШ  

І-ІІІ ступенів №3 
Імені Героя України  

Спортивний  зал  

 

м. Деражня,  

вул. В. Соломчука, 2 
 

Понеділок-

пятниця 
8.30-18.00 



Івана Зубкова 

Лозівська  
загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів 

Спортивний  зал, 
спортивний майданчик, 

футбольне  поле 

смт. Лозове,  

вул. Радянська, 11 
 

 

Понеділок-

пятниця 
8.30-18.00 

Божиковецький  НВК 
"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – 

Дошкільний 
навчальний заклад" 

Спортивна кімната, 

спортивний майданчик  

с. Божиківці,  
вул. Седзюка, 21/1 

Понеділок-
пятниця 

8.30-15.00 

Волоський  НВК 

«загальноосвітній 
навчальний заклад 

І-ІІІступенів – 

дошкільний 
навчальний заклад» 

Спортивна кімната, 
спортивний майданчик  

 

с. Волоське,  

вул. Шкільна, 2 

Понеділок-

пятниця 
8.30-15.00 

Зяньковецький НВК 

"Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільнийнавчальний 
заклад" 

Спортивна кімната, 
спортивний майданчик, 

футбольне  поле 

 

с.  Зяньківці,  

вул. Центральна, 29 
 

Понеділок-

пятниця 
8.30-15.00 

Маниковецька  
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Спортивна кімната, 
спортивний майданчик, 

футбольне  поле 

с. Маниківці  
вул. Мехнізаторів, 11 

 

Понеділок-
пятниця 

8.30-15.00 

Новосілецький  НВК 
"Загальноосвітній 

навчальний заклад  І-
ІІІ ступенів - 
дошкільний 

навчальний заклад" 

Спортивний зал, 

футбольне  поле 
 

с. Новосілка,  
вул. Подільська, 20 

Понеділок-
пятниця 

8.30-15.00 

Яблунівський  НВК 
"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний 

навчальний заклад" 

Спортивний зал, 
спортивний майданчик, 

футбольне  поле 
  
 

c. Яблунівка,  
вул. Шкільна, 10 

Понеділок-
пятниця 

8.30-15.00 

Загінецька  гімназія 
Деражнянської міської 

ради 

Спортивна кімната 
спортивний майданчик, 

футбольне  поле 

с. Загінці,  
вул. Миру, 22 

 

Понеділок-
пятниця 

8.30-15.00 

Копачівська  гімназія 

Деражнянської міської 
ради 

Спортивний  зал, 

спортивний майданчик, 
футбольне  поле 

с. Копачівка,  

вул. Миру, 101 
 

Понеділок-

пятниця 
8.30-18.00 

Мазниковецький НВК 

Мазниківської 
початкової школи 

Деражнянської міської 

ради 

Спортивна кімната  
 

с. Мазники,  

вул. Сіцінського, 1 

Понеділок-

пятниця 
8.30-15.00 

 

Релігійна та міжетнічна діяльність 

У Деражнянській громаді релігійні організації представляють 9 зареєстрованих  

конфесій: 



№ п/п Назва конфесії Кількість приходів 

1 Українська православна церква 25 

2 Православна церква України 4 

3 Українська греко-католицька церква 1 

4 Римо-католицька церква 3 

5 Церква євангельських християн баптистів 2 

6 Церква союзу християн віри євангельської 

п’ятидесятників України 

3 

7 Церква адвентистів сьомого дня 3 

8 Церква християн євангельської віри 1 

9 Свідки Єгови 1 

 

У 2021 році на території Деражнянської громади за даними статистики разом з 

українцями, зберігаючи власні традиції, культурні і мистецькі надбання, компактно 

проживають представники 13 національностей: росіяни – 102 чол., білоруси – 34 чол., поляки 

– 13 чол., вірмени – 13 чол., євреї – 3 чол., німці – 2 чол., по 4 азербайджанців та узбеків, по 2 

болгарини та туркмени, по одній людині за національністю:  угорець, абхазець, китаєць.  

 

Надання адміністративних послуг жителям 

Відділ надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради працює за принципом «єдиного вікна», що дає можливість заявнику отримати 

максимальну кількість адміністративних послуг в одному приміщенні. 

У перелік адміністративних послуг, що надаються адміністраторами  

Відділу,  спеціалістами І-ї категорії з реєстрації місця проживання/перебування особи та 

державними реєстраторами юридичних, фізичних осіб-підприємців, державними 

реєстраторами речових прав на нерухоме майно включено 182 послуги. Розроблено та 

затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. Для ефективності 

роботи Відділу затверджено Меморандуми взаємодії між Відділом та суб’єктами надання 

адміністративних послуг, призначено відповідальних осіб за надання адміністративних послуг 

у ВНАП. 

Послуги, що були надані у 2021 році 

№ Назва послуги Кількість  

1 Реєстрація речових прав на нерухоме майно  4188 

2 Реєстрація фізичних, юридичних осіб та громадських формувань 888 

3 Реєстрація місця проживання 842 

4 Зняття з реєстрації місця проживання 578 

5 Довідки про склад зареєстрованих, Додаток 13 6798 

6 Послуги відділу Держгеокадастру (витяги з ДЗК, нормативно-
грошова оцінка, виправлення технічної помилки) 

577 

7 Послуги Міграційної служби (вклеювання фото по досягненню 25-, 

45-річного віку) 

139 

8 Послуги відділу архітектури (видача будівельного паспорта, паспорта 
прив’язки тимчасової споруди, видача містобудівних умов та 

обмежень) 

17 

9 Видача дозволів 59 

10 Соціальні допомоги (одинока мати, малозабезпечені, при народженні 
дитини, у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога на догляд за 

1220 



психічно хворим, інвалідам дитинства, допомога на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях) 

11 Субсидії (тверде паливо, житлово-комунальні послуги) 753 

12 Пільги (багатодітні сім’ї, учасники бойових дій, ветерани військової 
служби, інваліди війни, інваліди армії, особи ЧАЕС, діти війни, 

сільські педагоги, медики, працівники культури) 

402 

 

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади на території 

Деражнянської міської територіальної громади 

№ 

п/п 

Назва 

 

Адреса,  

телефон 

 
1 

Управління Державної казначейської служби України у 
Деражнянському районі Хмельницької області 

м. Деражня, 
вул. Миру, 11/1, 

тел. 2-30-03, 2-30-04 

2 
 

Деражнянське відділення Фонду соціального 
страхування України в Хмельницькій області 

м. Деражня, 
вул. Подільська, 1, 

тел. 2-10-78 

 

3 

Деражнянська районна філія Хмельницького обласного 

центру зайнятості 

м. Деражня, 

майдан Привокзальний, 2, 
тел. 2-10-77 

 

4 

Відділ обслуговування громадян №12 (сервісний центр 

м. Деражня) Головного управління пенсійного фонду 
України в Хмельницькій області 

м. Деражня, 

вул. Грушевського, 6 
тел. 2-14-11 

 

5 

Сектор «Деражнянського бюро правової допомоги» 

відділу надання безоплатної правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

м. Деражня, 

провул. Новий, 3, 
тел. 3-03-14 

 

6 

Деражнянський відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану у Хмельницькому районі 
Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
(м. Хмельницький) 

м. Деражня, 

вул. Миру, 35, 
 

тел. 2-24-80 

 
7 

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 відділу поліції  
№ 3 (м. Деражня) 

м. Деражня, 
майдан Привокзальний, 6 

тел. 2-14-10 

 
8 

Деражнянський сектор Управління державної 
міграційної служби України в Хмельницькій області 

м. Деражня, 
майдан Привокзальний, 6 

тел. 2-12-64 

 
9 

Деражнянська ДПІ ГУ Державної податкової служби у 
Хмельницькій області 

м. Деражня, 
вул. Грушевського, 6 

тел. 2-21-08, 2-24-19 

 
10 

Деражнянський відділ Хмельницької місцевої 
прокуратури 

м. Деражня, 
вул. Грушевського, 6 
тел. 2-21-71, 2-10-91 

 
11 

11 ДПРЧ перший державний пожежно-рятувальний 
загін ГУ ДСНС України в Хмельницькій області 

м. Деражня, 
вул. Зубкова, 16, 

тел. 2-14-61 

 

12 

Деражнянський відділ державної виконавчої служби у 

Хмельницькому районі Хмельницької області Головного 
територіального Центрально-Західного 

м. Деражня, 

вул. Миру, 35, 
тел. 2-24-26 



міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

13 Відділ з питань обслуговування громадян призначення 
та виплати ДСД (м. Деражня) управління соціального 

захисту населення Хмельницької РДА 

м. Деражня, 
вул. Миру, 39 

14 Архівний відділ Хмельницької районної державної 
адміністраці у м. Деражня 

м. Деражня, 
вул. І. Зубкова, 15  

 

Судові органи 

№ 
п/п 

Назва Адреса,  

телефон 

1 Деражнянський районний суд Хмельницької області м. Деражня, 

вул. Миру, 43, 
тел. 2-10-24 

 

Засоби масової інформації 

№ 

п/п 

Назва Тираж у місяць,  

тираж 

Дані про засновників 

(власників) 

1 Редакція газети «Вісник 

Деражнянщини» 

Один раз на тиждень,  

Тираж 2425 

колектив редакції газети 

 


