
                                                                                                              Проєкт 

 УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                           тридцять перша сесія 

                                               восьмого скликання 

 

                                                         РІШЕННЯ 
 

1 липня   2022 року                           Деражня                                                    № 

 

Про внесення змін до  Програми «Питна вода»  Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої  рішенням  

міської ради від 30 квітня 2021 року № 8 та затвердження її в новій 

редакції 

 

Керуючись п.23 ч.2 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до ч. ч. 7,8 ст.78 Бюджетного кодексу України,  Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до розділу II «Мета та основні заходи Програми 

«Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки». А саме : 

- доповнити пункт «Заходи Програми спрямовані на» підпунктом такого 

змісту: - зменшення заборгованості за спожиту електроенергію; 

- доповнити пункт «Програма здійснюється за такими основними 

напрямами» підпунктом 6 такого змісту: покращення стабільності роботи та 

безперебійного функціонування підприємства.   

  

2. Внести зміни до додатку «Орієнтовні обсяги фінансового 

забезпечення програми «Питна вода» Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки. А саме:  

- пункт 1.2  викласти в новій редакції  «Обстеження  та  лабораторне 

дослідження  водних об’єктів», сума коштів  з місцевого бюджету на 2022рік 

- 9,0 тис. грн.; 

- пункт 2.2.2 доповнити словами «та поточні ремонти обладнання ШБО», 

сума коштів з місцевого бюджету на 2022рік - 200,0 тис. грн.  

- доповнити розділом 5 «Забезпечення ефективного функціювання  житлово - 

комунального господарства та безперебійне водопостачання та 

водовідведення об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоровя, 

житлового фонду (надання фінансової підтримки)», сума коштів з місцевого 

бюджету  на 2022 рік - 451,0 тис. грн.; 



 

3. Внести зміни до розділу II «Мета та основні заходи Програми 

«Питна вода»  Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки». А саме : 

-  доповнити пункт «Заходи Програми спрямовані на» підпунктом такого 

змісту: - зменшення заборгованості за спожиту електроенергію; 

- доповнити пункт  «Програма здійснюється за такими основними 

напрямами»   підпунктом 6  такого змісту: покращення стабільності роботи 

та безперебійного функціювання підприємства.   

    

 4. Затвердити програму «Питна вода» Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки виклавши  в новій редакції 

(програма додається). 

 

 

5. 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 


