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РІШЕННЯ 

 

   27 квітня 2022 року                          Деражня                                              №  

 

 

Про звіт про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік 

 

На підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», заслухавши звіт про 

виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік»,   міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік затвердити. (Додаток 1). 

 

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

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 
 

Надія Косевич, Тетяна Чернякова 
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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Деражнянської міської 

громади на 2021 рік була розроблена виконавчим комітетом Деражнянської міської ради 

на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу об’єднаної громади за 

попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та 

прогнозні показники на 2022 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних 

умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя жителів громади до 

європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і 

зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.  

Метою Програми є створення умов для відновлення економічного зростання, 

підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом розвитку інвестиційної 

інфраструктури, підтримки ініціатив малого та середнього бізнесу, надання якісних 

публічних послуг населенню, раціонального споживання енергетичних природних 

ресурсів. 

Деражнянську міську територіальну громаду створено 24 листопада 2020 року. 

Рішенням сесії Деражнянської міської ради № 1 від 24.11.2020 року розпочато процедуру 

реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Деражнянської міської ради 

Хмельницької області. Деражнянська територіальна громада була утворена внаслідок 

об’єднання двадцяти сільських рад.   

Територія Деражнянської 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 – 618,8 км2. Чисельність населення 

Деражнянської громади становить 23360 чоловік, з них: міське населення – 11433, 

сільське населення – 11927 осіб.  
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Малюнок 1. Чисельність населення Деражнянської міської територіальної громади 

Згідно статистичної інформації щодо загальної чисельності осіб, що перебувають 

на обліку та отримують пенсійні виплати в головному управлінні Пенсійного фонду 

України в Хмельницькій області та проживають на території Деражнянської 

територіальної громади станом на 1 січня 2022 року чисельність населення у віці 60 років 

і старше становить 5546 осіб, із них: жінки – 3507 осіб, чоловіки – 2039 осіб. Чисельність 

населення у віці 80 років і старше становить – 1023 особи, із них: жінки – 793 особи, 

чоловіки – 230 осіб.  

 

 
Малюнок 2.  Сруктура населення Деражнянської міської територіальної громади 

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

Деражнянська міська територіальна громада у 2021 році включала в себе 18 

старостинських округів, у яких знаходиться 39 населених пунктів. В лютому 2022 року 

прийнято рішення про ліквідацію старостинських округів з центром у селах Галузинці, 

Гатна, Кальня, Мазники, Шиїнці, Явтухи, Яськівці. 

пенсіонери 

(60 років та 

старше) -

6569 чол. 

28%

населення до 

60 років  -

16791 чол. 

72%

Структура населення в громаді за віком

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
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І. Проведена робота, яка була здійснена протягом 2021 року на  

територіях старостинських округів, що входять до Деражнянської МТГ 

 

№ Старос 

тинський 

округ 

Назва заходу Учасники заходу, 

виконавці та 

джерела 

фінансування 

1 Божиківці - Проведено перед Великоднем місячник по 

благоустрою населених пунктів; 

- Благоустрій кладовищ, автобусних зупинок; 

- Благоустрій сміттєзвалища (с. Божиківці); 

- поточний ремонт клубів (Божиківці, 

Шелехово); 

-  поточний ремонт пам’ятника загиблим у ІІ 

Світовій війні (с. Шелехово); 

- ремонт вулиці Маяковського, с. Шелехово; 

- вирізка дерев і кущів біля ліній електропередач 

по вул. Маяковського, с. Шелехово. 

 

ФГ Маліванчук В. Л., 

ЖЕК №1, 

Деражнянський РЕМ, 

NET-IP,  

Зяньковецький 

психоневрологічний 

інтернат, 

СФГ «Пролісок» 

2 Волоське - благоустрій території біля адмінбудинку, 

кладовища, Каплички, могили невідомому 

солдату с. Волоське; 

- впорядкування кладовища в с. Гута; 

- придбано медикаменти для населення                    

с. Волоське, с. Гута; 

- благоустрій біля пам’ятника загиблим воїнам-

односельчанам та пам’ятного знаку Устиму 

Кармалюку; 

- підсипання доріг по вул. Садова, Шкільна, 

Гребенюка, Шереметівка в с. Волоське; 

- демонтаж та встановлення нової зупинки в         

с. Волоське; 

- проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

- відновлення вуличного освітлення по вул. 

Шкільна та Молодіжна с. Волоське.  

ЖЕК №1, жителі села 

 

 

Соц.угода ТОВ 

«Герром Інвест-

Україна» 

ЖЕК №1, жителі  

 

 

ЖЕК №1, ТОВ 

«Герром Інвест-

Україна» 

 

ТОВ «Герром Інвест-

Україна», працівники 

культури, жителі села 

ЖЕК №1 

 

3 Галузинці - благоустрій адмінбудинку, СБК, ФП, 

кладовища; 

- благоустрій та поточний ремонт могили 

загиблим воїнам, пам’яткого знаку Голодомору, 

обеліска слави воїнам-односельчанам ВВВ;  

- поточний ремонт автобусних зупинок, ФП, 

СБК, адмінбудинку; 

- поточний ремонт дороги по вул. Комарова; 

- благоустрій  адмінбудинку, СБК, ФП, 

кладовища, пам’ятників, автобусних зупинок; 

- проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії. 

жителі села, 

працівники установ 

жителі села, 

працівники установ 

 

жителі села, 

працівники установ 

ЖЕК №1 

жителі села, 

працівники установ 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори  
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4 Гатна - проведено інтернет в СБК (с. Гатна); 

- ремонт автобусної зупинки (с. Гатна); 

- благоустрій сільських кладовищ (с. Гатна, 

Марківка); 

- благоустрій прилеглих територій (СБК, школа, 

дит.садок, бібліотека, ФП, пам’ятник жертвам 

Голодомору (с. Гатна); 

- благоустрій біля пам’ятника Загиблим воїнам; 

- побілено СБК та пофарбовано вікна ззовні; 

- розчистка відрізку дороги с. Гатна; 

 

- поточний ремонт доріг (с. Гатна, с. Марківка); 

 

 

-  проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії. 

ПП Пуцелей Д. І. 

жителі села 

СТОВ ім. Шевченка 

ЖЕК №1, жителі села 

СТОВ ім. Шевченка, 

працівники соц. сфери 

 

Працівники культури 

СТОВ ім. Шевченка 

ЖЕК №1 

М\р, працівники 

культури, жителі села 

М\р, ЖЕК №1, ТОВ 

«Агрофірма-Обрій», 

СТОВ ім. Шевченка 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори 

5 Загінці - проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

 

 

 

- благоустрій кладовища, парку культури, 

пам’ятників загиблим воїнам, жертвам репресій; 

- благоустрій сміттєзвалища; 

- поточний ремонт СБК, встановлено трибуну; 

- закуплено парти, столи, лінолеум, 

електром’ясорубка для школи; 

- Проведено ямковий ремонт вулиць села, 

обкошування стадіону, доріг та вулиць, ремонт 

та утримання вуличного освітлення, заміна 

ламп; 

- надано буд. матеріали для ремонту місцевого 

Храму релігійної громади. 

Працівники культури,  

ТОВ «Герром – 

Інвест» 

ФГ «Перлина», 

приватні підприємці, 

фермери 

Жителі села, 

працівники СБК 

ФГ «Перлина 

Працівники культури 

ФГ «Перлина»,  ТОВ 

«Герром – Інвест» 

ЖЕК №1, ТОВ 

«Герром – Інвест» 

ФГ «Перлина», ПП 

ТОВ «Герром – 

Інвест» 

6 Зяньківці - благоустрій територій СБК, НВК, кладовищ, 

загиблим воїнам та жертвам Голодомору               

(с. Зяньківці, с. Бомкове); 

- проведено розчистку вулиць с. Зяньківці,             

с. Бомкове; 

- ремонт бібліотеки; 

- придбано електром’ясорубку у НВК; 

- поточний ремонт доріг у с. Зяньківці по вул. 

Польовій, вул. Шевченка, вул. Затишна; 

- проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

- ремонт автобусної зупинки, встановлено 

вуличний тенісний стіл; 

- розчистка електроопор по вул. Миру, вул. 

Молодіжна. 

ЖЕК №1, працівники 

культури, жителі села, 

ФГ «Пролісок» 

ФГ «Пролісок» 

 

Трачук В. В., жителі 

СФГ «Промінь» 

ЖЕК №1, Лемещук О.,  

ФГ «Пролісок», 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори 

Жителі села 

 

Деражнянський РЕМ, 

жителі села 
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7 Кальна - благоустрій кладовища, пам’ятного знаку 

Голодомору, криниць громадського 

користування; 

- відремонтовано та пофарбовано автобусну 

зупинку; 

- благоустрій біля пам’ятника Загиблим воїнам, 

адмінбудинку, клубу, вулиць села, кладовища; 

- заміна ліхтарів та електроламп; 

- поточний ремонт: ямковий ремонт, 

грейдування по вул. Клімова, Центральна, 

Шевченка, Калинова, Журавлина в с. Кальна; 

- проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

- вирізка дерев в парку с. Кальна, вул. Клімова; 

- ремонт в адмінбудинку та бібліотеці; 

- закуплено нову зупинку для жителів с. Кальна; 

- підсипано дорогу в с. Осикове. 

Жителі, ЖЕК №1,ТОВ 

«Родинне яблучко», 

працівники культури  

ЖЕК №1, працівники 

культури 

Працівники культури, 

жителі села 

ЖЕК №1 

ЖЕК №1, ТОВ 

«Герром Інвест-

Україна» 

ТОВ «Герром Інвест-

Україна»,  

працівники культури 

ЖЕК №1 

ТОВ «Герром Інвест-

Україна» 

Деражн. «Райавтодор» 

8 Копачівка - благоустрій території старостату, кладовищ, 

сміттєзвалища; 

 

- ремонт та оздоблення автобусної зупинки; 

- заміна електроламп вуличного освітлення; 

 

- благоустрій біля пам’ятників Загиблим воїнам, 

СБК, Будинку сімейного типу; 

- виділено кошти на заміну огорожі біля 

кладовища в сумі 250 тис. грн.; 

-  висипання доріжки, обрізка аварійних дерев 

на кладовищі, встановлення сміттєвого баку; 

- вирішення проблеми вивезення сміття. 

ЖЕК №1, СТОВ ім. 

Шевченка, жителі 

села, працівники СБК 

Жителі села 

ЖЕК №1,  

СТОВ ім. Шевченка 

ЖЕК №1, працівники 

культури, жителі 

М\р, жителі села, 

СТОВ ім. Шевченка 

ЖЕК №1,  

СТОВ ім. Шевченка 

ЖЕК №1 

9 Лозове - проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії (смт. Лозове, с. Коржівці,                 

с. Красносілка); 

- підсипання частини вул. Радянська, Польової 

(смт. Лозове) та дороги Лозове-Марківка, вул. 

Космонавтів, с. Красносілка; 

- благоустрій кладовища, стадіону, дитячого 

майданчика, пам’ятника загиблим воїнам, 

прибудинкові території смт. Лозове, с. Коржівці,  

Красносілка; 

- косметичний ремонт дитячого майданчика, 

пам’ятника загиблим воїнам, будівлі старостату, 

СБК смт. Лозове, с. Коржівці,  с. Красносілка; 

- обрізка дерев, чагарників в охоронній зоні 

ліній електропередач с. Коржівці, Красносілка; 

- вуличне освітлення, заміна лампочок смт. 

Лозове, с. Коржівці; 

- ремонт криниці громадського користування по 

вул. Миру, с. Коржівці; 

- встановлення пам’ятного знака-хреста жертвам 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори  

 

ЖЕК №1 

 

 

Жителі сіл, 

працівники установ 

 

 

Жителі сіл, 

працівники установ 

 

Деражнянський РЕМ, 

жителі 

ЖЕК №1 

 

ЖЕК №1 
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Голодомору 1932-1933 рр. с. Коржівці; 

- підрізання дерев, кущів по пров. Незалежності 

та вул. Свободи с. Красносілка 

 

 

Жителі села 

10 Мазники - проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

- поточний ремонт вул. Шевченка, Садова, 

Шкільна, Центральна, Соборна – 

прогрейдовано, підсипано щебінь; 

- поточний ремонт вул. Ватутіна, Зелена, В. Буя 

– прогрейдовано, підсипано щебінь; 

- благоустрій сміттєзвалища; 

 

- встановлено огорожу біля кладовища та 

пам’ятника загиблим; 

- встановлено огорожу та проведено благоустрій 

пам’ятного знаку жертвам Голодомору та 

політичних репресій; 

- поточний ремонт пам’ятника загиблим у ВВВ, 

закладів культури. 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори  

СФГ Мендрик А. О. 

 

 

ФГ «Щедра садиба-М» 

 

Михайлівське 

лісництво 

СФГ Мендрик А. О. 

 

 

 

 

Жителі села, 

працівники установ 

11 Нижнє - проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії по старостинському округу; 

- поточний ремонт дороги вул. Шестакова,              

с. Нижнє; 

- поточний ремонт доріг по вул. Квіткова, вул. 

Миру, вул. Молодіжна с. Слобідка; 

- вуличне освітлення (заміна електроламп); 

- поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам; 

- вирізка дерев с. Нижнє, Черешенька; 

- благоустрій адмінбудівлі, пам’ятника загиблим 

воїнам, СБК (с. Нижнє); ФП, автобусної 

зупинки, СБК (с. Черешенька); приміщення СБК                    

(с. Слобідка). 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори  

ЖЕК №1 

 

ЖЕК №1 

 

ЖЕК №1 

Жителі села, 

працівники установ 

12 Новосілка - проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії по старостинському округу; 

 

- поточний ремонт СБК, бібліотеки; 

- закуплено буд. матеріали для школи; 

- закуплено меблі, комп’ютер для школи; 

- благоустрій кладовища, сміттєзвалища,                

с. Літки, с. Новосілка, с. Підлісне; 

- ремонт  автобусної зупинки, пам’ятника 

загиблим воїнам, с. Новосілка, с. Літки, с. 

Підлісне; 

- розчищення доріг від снігу с. Літки; 

 

- ремонт криниці заг. користування, с. Літки; 

- підсипання, грейдування дороги по вул. 

Залізничній, с. Літки;  

- проведено вирубку дерев, розчистка, 

ТОВ «Нью Агро 

Поділля»; жителі села 

ФГ «Пролісок», 

працівники культури 

 

Соціальні угоди 

Соціальні угоди 

ЖЕК №1, ТОВ «Нью 

Агро Поділля» 

 

 

 

ТОВ «Нью Агро 

Поділля» 

ЖЕК №1, Деражнян. 

«Райавтодор» 
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грейдування доріг: Підлісне – Яськівці,  

Підлісне – Зяньківці;  

13 Шиїнці - поточний ремонт доріг у с. Шиїнці по вул. 

Жовтнева, вул. Першотравнева;  

- поточний ремонт доріг у с. Пилипи по вул. 

Корольова, вул. Весняна, вул. Подільська; 

- вирізка дерев с. Пилипи, вул. Центральна, вул. 

Подільська; 

- поточний ремонт адмінбудинку, ФП, СБК, 

пам’ятника загиблим воїнам (с. Шиїнці); СБК, 

автобусної зупинки (с. Пилипи): 

- благоустрій адмінбудівлі, кладовища, ФП, 

пам’ятник загиблим воїнам с. Шиїнці; 

адмінбудівлі, СБК, кладовища с. Пилипи.  

ЖЕК №1 

 

ЖЕК №1 

 

Жителі села 

 

Працівники закладів, 

установ, жителі села 

14 Шпичинці - поточний ремонт дороги с. Теперівка, вул. 

Центральна, вул. Шкільна; 

- поточний ремонт дороги с. Шпичинці, вул. 

Зарічна, вул. Садова; 

- благоустрій сміттєзвалищ с. Теперівка, с. 

Шпичинці; 

- вирізка дерев під лініями електропередач             

с. Шпичинці, с. Розсохи; 

- закуплено та замінено світлодіодні лампи 

вуличного освітлення в с. Шпичинці,                          

с. Теперівка; 

- змонтовано нові кріплення та нові ліхтарі, 

частково відновлене вуличне освітлення в               

с. Теперівка по вул. Центральна, вул. Шкільна, 

пров. Центральний, пров. Шкільний;  

- поточний ремонт дитячого садочка, будинку 

культури в с. Шпичинці; 

- благоустрій території адмінбудинку, СБК, 

кладовища, пам’ятника ВВВ, кладовищ, дит. 

майданчика, стадіону та зупинок в с. Шпичинці, 

с. Теперівка та с. Розсохи; 

- проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії по старостинському округу; 

- відновлено рух автобуса Розсохи – Деражня; 

- розчистка вулиць від снігу в с. Теперівка та          

с. Шпичинці. 

ЖЕК №1 

 

ЖЕК №1 

 

Жителі села, 

працівники установ 

Деражнянський РЕМ 

 

ЖЕК №1 

Благодійні внески 

 

Благодійні внески 

 

 

 

Працівники установ 

 

Жителі села, 

працівники установ 

 

 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори 

15 Яблунівка - поточний ремонт приміщення СБК, ФП                

с. Яблунівка; 

- проведення пот. ремонту пам’ятників загиблих  

(Яблунівка, Буцніва, Сл.-Шелехівська, Шарки); 

- вирізка дерев і кущів біля ліній електропередач; 

 

- розчистка дерев, вуличне освітлення вул. Лесі 

Українки (с. Яблунівка); 

- благоустрій сміттєзвалищ (Яблунівка, Шарки); 

- благоустрій кладовищ по округу; 

- розчистка доріг від снігу;  

ТОВ «Нью Агро 

Поділля» 

ЖЕК №1,  

працівники культури 

Деражнян РЕМ, 

жителі села 

ЖЕК №1, жителі села 

ТОВ «Нью Агро 

Поділля», ЖЕК №1 

ЖЕК №1, жителі сіл 

ТОВ «Нью Агро 
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ІІ. Будівництво та капітальні інвестиції 

 

Протягом 2021 року в економіку громади залучено 4031,7 тис. грн. капітальних 

інвестицій. А саме:  

2 270,7 тис. грн. – субвенція на виконання робіт по об’єкту, що фінансується з 

обласного бюджету «Реконструкція водогону від водонапірної башти по вул. 

Грушевського, по вул. Миру до вул. Шевченко в м. Деражня Хмельницької області»; 

799,7 тис. грн. – субвенція на співфінансування проекту «Реконструкція 

каналізаційної мережі від мікрорайонну «Сільгосптехніка» по вул. Промислова до 

мікрорайону «Цукровиків» та КНС № 6 в м. Деражня Хмельницької області»;  

712,0 тис. грн. – субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету; 

249,3 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для 

придбання та встановлення елементів дитячого майданчика на території Деражнянської 

міської ради за адресою: м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області. 

 

- проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

- проведено місячник по благоустрою нас. пункту 

- благоустрій сміттєзвалища; 

- поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам.  

Поділля» 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори  

Жителі,  

працівники установ, 

СФГ Мендрик А. О. 

16 Явтухи - проведено «День села» та інші заходи,  

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

- поточний ремонт адмінбудинку, СБК, 

автобусної зупинки; 

- проведено обрізку дерев; 

- частковий ремонт дороги центральної вулиці 

та вул. Матросова; 

- огороджено та проведено благоустрій на 

кладовищі. 

Жителі села, 

працівники культури, 

спонсори  

Жителі села, 

працівники установ 

17 Яськівці -  проведено «День села» та інші заходи, 

допомога населенню в наданні соц. послуг, 

нотаріальні дії; 

 

- поточний ремонт адмінбудинку с. Яськівці; 

- благоустрій кладовища; 

- розчистка придорожньої смуги Яськівці-

Підлісне; 

- розчистка дерев під електромережею по вул. 

Перемоги, вул. Шевченка; 

- підсипано вулиці Квітнева, Дружби, пров. 

Садовий щебенем та будівельним боєм.  

ТОВ «Нью Агро 

Поділля»,  жителі 

села, працівники 

культури 

 

 

ПП «Кюзо» 

 

 

 

 

СФГ «Мендрик» 
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За рахунок державного бюджету у 2021 році проведено поточний середній ремонт 

автомобільної дороги державного значення Т-23-10 Голосків – Деражня – Лука Барська. 

На ділянці даної автодороги від с. Голосків до м. Деражня, протяжністю 15 км влаштовано 

вирівнюючий шар асфальтобетону та верхній шар дорожнього одягу із дрібнозернистого 

щільного асфальтобетону. 

 Автодорога Т-23-10 Голосків – Деражня – Лука-Барська має загальну протяжність 

48,7 км. Пролягає територією Летичівської, Деражнянської громади Хмельницької області 

та Барської громади Вінницької області. Основна (проїжджа) частина дороги має ширину 

5 – 6 м, загальна ширина 9 – 11 м. Покриття – асфальт. 

Роботи виконані спільним українсько-німецьким підприємством «Автострада», яке 

працювало на замовлення Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. 

Продовжуються роботи у напрямі розвитку спортивної та культурної 

інфраструктури міста, що співфінансується за рахунок коштів Державного Фонду 

регіонального розвитку (далі ДФРР) – «Реконструкція частини парку культури та 

відпочинку (благоустрій території) по вул. Миру в м. Деражня, Хмельницького району, 

Хмельницької області» – влаштування спортивного та культурного сектору по вул. Миру 

в м. Деражня Хмельницької області. На даному етапі вирішується питання виділення і 

надходження  коштів з ДФРР в сумі 8501,524 тис. грн.  

За 2021 рік на території громади за рахунок усіх джерел 

фінансування проведено робіт та заходів на загальну суму 11183,9 тис. грн., у тому числі: 

368,8 тис. грн. – поповнення статутного фонду для СЛКП «Флора» (придбання 

крана-маніпулятора SG-7500); 

4690,6 тис. грн. – проведено капітальний ремонт дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а саме:  

- Ділянки вулиці Подільська від буд. №3 до перехрестя з вул. Л. Українки м. 

Деражня Хмельницької області на суму 1627,8 тис. грн.; 

- Ділянка вулиці Миру (від перехрестя з вул. Майдан Привокзальний до 

перехрестя з пров. Новий) м. Деражня Хмельницької області» - 1632,2 тис. грн.;  

- Ділянка вулиці Миру (від перехрестя з вул. Майдан Привокзальний до будинку 

№ 19 вул. Миру) м. Деражня Хмельницької області – 1430,6;  

1511,9 тис. грн. – Проектно-кошторисна документація та поточний ремонт 

прибудинкових територій міста; 

554,7 тис. грн. – видатки по виконанню робіт на доступність приміщень лікарні для 

людей з обмеженими можливостями; 

398,5 тис. грн. – капітальний ремонт інфекційного відділення; 

145,2 тис. грн. – оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації та її 

експертизу по об’єктах: «Будівництво водозабору з підземного джерела (свердловини) для 

забезпечення водопостачанням»; 

48,5 тис. грн. – «Реконструкцію котельні із встановленням енергоефективних 

твердопаливних котлів в Маниковецькій ЗОШ І - ІІІ ступенів» (41 500 грн. - виготовлення 

ПКД та 7 000 грн. – проведення експертної оцінки); 

436,8 тис. грн. – оплата за експертизу проектно-кошторисної документації та її 

коригування по об’єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-

садочок) №1 «Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в м. Деражня Хмельницької області 

(коригування)»; 
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2 074,0 тис. грн. – 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.; 

387,7 тис. грн. – реконструкції системи теплопостачання Деражнянського ліцею 

№2, що розташована за адресою: м. Деражня, вул. Л. Українки, 9; 

34,3 тис. грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 9 м. 

Деражня Хмельницького району Хмельницької області; 

63,0 тис. грн. – виготовлення пректно-кошторисної документації та експертиза 

робочого проекту об'єкту «Реконструкцію приміщень актової зали та харчоблоку під 

їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею №2 за адресою: Хмельницька область, м. 

Деражня, вул. Л. Українки, 9»; 

365,0 тис. грн. – освоєно субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості;  

49,9 тис. грн. – експертиза проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

спортивного комплексу (стадіон) по вул. І. Зубкова, 5/1 в м. Деражня Хмельницької 

області»; 

15,0 тис. грн. – проектно-кошторисна документація, схеми та пропозиції  

(візуалізація) по об’єкту «Реконструкція частини парку культури та відпочинку 

(благоустрій  території)  по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області»; 

40,0 тис. грн. – проектно-кошторисна документація «Реконструкція частини парку 

культури та відпочинку (благоустрій території) по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької 

області». 

Виконувалися заходи міських програм у сферах житлово – комунального 

господарства, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту 

та інше – 22973,1 тис. грн. 

У 2021 році було реалізовано Інтернет субвенцію для закладів соціальної 

інфраструктури на суму 365,0 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету 

Деражнянською міською радою було проведено процедуру відкритих торгів «Послуги з 

підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до 

Інтернету», відповідно до Постанови КМУ від 28 квітня 2021р. № 453 «Питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості». 

На території Деражнянської МТГ за рахунок даної субвенції підключено до 

широкосмугового доступу до Інтернету наступні заклади соціальної інфраструктури:  

 Коржовецька філія – клуб Деражнянського міського будинку культури. 

 Фельдшерський пункт села Коржівці КНП «Деражнянський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

  Медичний пункт тимчасового базування села Слобідка – Шелехівська КНП 

«Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги».  

 Фельдшерський пункт села Явтухи КНП «Деражнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

 Явтухівська філія – клуб Деражнянського міського будинку культури. 
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ІІІ. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

 

Власні надходження місцевого бюджету МТГ за 2021 рік без урахування 

державних субвенцій та дотацій на душу населення, 5597,20 грн/людина – на душу 

населення. В структурі надходжень податків і зборів по Деражнянській міській раді 

найбільшу питому вагу займають податки: 

- Податок та збір на доходи фізичних осіб; 

- Єдиний податок; 

- Плата за землю. 

Доходи загального фонду за 2021 рік на 1-го мешканця: 4947,90 грн. 

Видатки загального фонду на 1-го мешканця: 7577,80 грн. 

Капітальні видатки на 1-го мешканця: 901,16 грн. 

Рівень дотаційності бюджетів: 16 %. 

Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів 

загального фонду: 13,5 %. 

Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду: 81,6 %. 

Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня: 33263,00 грн. 

Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду 27,4 %.   

 

 
Малюнок 3.  Сруктура дохідної частини міського бюджету Деражнянської МТГ 

 

Найбільшими платниками податку з заробітної плати (контингент – 100%) в 

звітному році були:  

- відділ освіти, молоді та спорту – 14 650,3 тис. грн.;  

- КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня » – 5 041,3 тис. грн.;  
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грн.
56%

83802 млн. грн. 
40%

7857,5 млн. грн. 
4%

Доходи міського бюджету за 2021 рік  
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Державні субвенції 

та дотації 

(спеціальний фонд) 
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- СТОВ ім. Шевченка – 4 944,9 тис. грн.;  

- ПРАТ «Деражнянський молочний завод» - 3 903,0 тис. грн.;  

- ТОВ «Нью Агро Поділля» - 5 102,3 тис. грн. 

По податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами відбувся спад до 2020 року 

на - 408,3 тис. грн. та невиконання річного плану 2021 року на - 315,6 тис. грн., це 

спричинено організаційно – штатними змінами в ГУНП в Хмельницькій області, та 

зменшенням штатної чисельності працівників Деражнянського відділення поліції з 47 

чоловік в 2020 році до 27 осіб в 2021 році.  

Збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб з доходів одержаних 

громадянами від надання в оренду земельної частки (паю) з 14 648,9 тис. грн. до 25 397,5 

тис. грн., тобто надходження зросли на 10 748,6 тис. грн., або на 73,4 відсотків за рахунок 

надходження в грудні 2021 року одноразового платежу ПДФО з виплати інвестиційного 

доходу від ТОВ «Нью Агро Поділля» в сумі 9 015,0 тис. грн., що вплинуло на збільшення 

надходжень податку на доходи в цілому.  

По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування виконання плану по доходах в 2021 році 786,1 тис. 

грн. або (180,3 відсотка), до початково затвердженого бюджету – 251,6 %, спричинено ріст 

надходжень за рахунок збільшення кількості платників - фізичних осіб за результатами 

річного декларування в 2,5 рази ( з 58 осіб до 146). 

Малюнок 4.  Сруктура видаткової частини міського бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 
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Єдиного податку надійшло 16 961,5 тис. грн., що склало 114,1 %, темп росту до 

минулого року 109,3 %, до початково затвердженого бюджету – 109,8 %. Збільшення 

спричинено зростанням ставок єдиного податку та ростом мінімальної заробітної плати. 

Не виконанні надходження по платі за землю – 90,6 %, недопоступило 1 321,1 тис. 

грн. У 2021 році невиконано планові призначення за всіма підкодами податку, так як 

допущений податковий борг в сумі 1 927,2 тис. грн., в тому числі: по земельному податку 

з юридичних осіб – 79,9 тис. грн., з фізичних осіб – 260,6 тис. грн., по орендній платі з 

юридичних осіб – 107,3 тис. грн., з фізичних осіб - 1 479,4 тис. грн. 

 

ІV. Сільське господарство 

 

Згідно статистичних даних посівні площі сільськогосподарських культур у 

Деражнянській міській ТГ займають:  

 зернові культури – 14309,75 га, у т. ч. пшениця озима – 5580,99 га, ячмінь 

озимий – 508,71 га, ячмінь ярий – 393,54 га, кукурудза на зерно – 7794,91 га;  

 зернобобові культури: соя – 1631,6 га;  

 ріпак озимий – 3886,41 га;  

 соняшник – 7712,95 га.  

Сільськогосподарські угіддя засіяно на 28978,36 га, у т. ч. взятих в оренду – 

28311,37 га.  

Ріллі засіяно – 28682,56 га.  

Реалізовано продукції сільського господарства підприємствами Деражнянської 

міської ТГ за 2021 рік:  

 пшениці – 379742 центнери на суму – 245023399 грн.;  

 кукурудзи на зерно – 293359 центнери на суму – 173663059 грн.;  

 ячменю – 29088 центнери, на суму – 16202200 грн.;  

 боби сої – 30109 центнери на суму – 46166547 грн.;  

 насіння ріпаку і кользи – 159855 центнери на суму – 251795572 грн.; 

 насіння соняшнику – 142326 центнери на суму – 257076672 грн.  

 тварини сільськогосподарські живі – 5294 центнери в сумі – 19960368 грн.  

Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки громади 

галуззю, забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської 

продукції та потреби населення громади в продуктах харчування.  

 

V. Промисловість 

 

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області обсяг 

реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності підприємствами 

Деражнянської міської територіальної громади за 2021 рік склав 299 378,5 тис. грн.  

У 2021 році на підприємствах за різними напрямками діяльності, що працюють на 

території громади, а саме: деревообробній, лісовій, електроенергетичній, будівельній, а 

також у легкій та харчовій промисловості проведено низку заходів щодо впровадження у 

виробництво нових видів продукції, модернізації виробничих потужностей та 

енергообслуговуючого обладнання. 
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Промисловий комплекс Деражнянської МТГ представлений харчовою, легкою та 

важкою галузями. Важка галузь представлена деревообробною, лісовою, 

електроенергетичною, будівельною промисловостями.  

 

VІ. Об’єкти комунальної власності та комунальні підприємства 

 

Основною метою є підвищення ефективності використання майна комунальної 

власності Деражнянської міської ТГ, вирішення майнових питань, створення належних 

організаційних фінансових і матеріально-технічних умов щодо доцільного та ефективного 

використання майна комунальної власності територіальної громади. 

На даний час у Деражнянській МТГ працює 8 комунальних підприємств, три 

комунальні установи та Деражнянський міський центр надання соціальних послуг. 

 

Комунальні підприємства Деражнянської МТГ 

 

№ Назва підприємства 

1 Комунальне підприємство «Деражнянська міська аптека»,  

Хмельницька область, м. Деражня 

2 Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора», 

Хмельницька область, м. Деражня 

3 Комунальне підприємство «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації», 

Хмельницька область, м. Деражня 

4 Комунальне підприємство «Деражнянський міськводоканал», 

Хмельницька область, м. Деражня 

5 Комунальне підприємство «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1», 

Хмельницька область, м. Деражня 

6 Комунальне підприємство "Лозове комунсервіс",  

Хмельницька область, Деражнянська МТГ, смт. Лозове 

7 Комунальне водогосподарське спеціалізоване підприємство «Авангард», 

Хмельницька область, Деражнянська МТГ, с. Яблунівка 

8 Комунальне підприємство "Водограй",  

Хмельницька область, Деражнянська МТГ, с. Шпичинці 

 

Комунальні установи Деражнянської МТГ 

 

№ Назва підприємства 

1 Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр»  

Деражнянської міської ради Хмельницької області,  

Хмельницька область, м. Деражня 

2 Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області,  

Хмельницька область, м. Деражня 

3 Комунальна установа Деражнянської міської ради «Трудовий архів», 

Хмельницька область, м. Деражня 

 

Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «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, 
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охорони, захисту та відтворення лісів, запровадження в лісогосподарське виробництво 

нових технологій і передового досвіду підвищення продуктивності лісів, покращення їх 

складу і раціонального використання. 

У 2021 році за результатами загальнодержавного економічного ранжування 

суб’єктів господарювання серед підприємств України, що займаються лісівництвом та 

іншою діяльністю у лісовому господарстві СЛКП «Флора» посіло 20 місце (Золото) серед 

суб’єктів господарювання України за показником «Коефіцієнт оборотності грошових 

коштів» та 3 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання Хмельницької області за 

показником «Коефіцієнт оборотності грошових коштів». За результатами національного 

бізнес-рейтингу в Україні підприємству присвоєно звання «Лідер року 2021» та вручено 

відповідну нагороду керівнику підприємства. 

Протягом 2021 року матеріально-технічну базу СЛКП «Флора» оновлено на суму 

1221,8 тис. грн.:  

 Придбано будівлю вартістю 84,0 тис. грн. 

 Облаштовано споруду (огорожу) на суму 83,5 тис. грн. 

 Модернізовано автотранспортні засоби та придбано обладнання для них на 

загальну суму 717,4 тис. грн., в тому числі придбано маніпулятор для 

вантажного автомобіля-лісовоза за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 

368,8 тис. грн. 

 Придбано обладнання та інвентар на загальну суму 266,0 тис. грн. 

 Проведено поточний ремонт адмінбудівлі підприємства загальною вартістю 70,9 

тис. грн. 

Комунальне підприємство «Деражнянська міська аптека» у 2021 році провела 

наступні роботи:  

1.   Підключено індивідуальне освітлення в аптечних пунктах № 1 та № 2;  

2.  Проведено інтернет до соціальної аптеки № 1 (м. Деражня) та до аптеки № 28 

(смт. Вовковинці), де проводиться відпуск лікарських засобів для пільгових категорій 

населення: інсулін, «Доступні ліки», психотропні речовини;  

3.   Зроблено поточний ремонт даху в аптеці по вул. Соломчука, 4, м. Деражня; 

4.  Розпочато капітальний ремонт в соціальній аптеці № 1 по вул. Миру, 18, м. 

Деражня. 

Також КП  «Деражнянська міська аптека» в 2021 році відпустила за рецептами 

лікарів для пільгової категорії громадян лікарські засоби а саме: 

 по програмі «Доступні ліки» (гіпертонія)  

          на суму – 109537,00 грн.         кількість рецептів – 765  

 наркотичні та психотропні препарати ( онко) 

         на суму – 339850,00 грн.          кількість рецептів – 272  

 інсуліни (цукровий діабет) 

         на суму – 704116,00 грн.          кількість рецептів – 1156   

 діти з 1 року до  3 років,  інваліди 

         на суму – 27903,00 грн.            кількість рецептів – 69  

 інваліди ВВВ 

         на суму – 12047,00 грн.            кількість рецептів – 78     

 учасник АТО    

          на суму – 2362,00 грн.             кількість рецептів – 15  

 загальне захворювання (шизофренія, паркінсон, епілепсія) 
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          на суму – 127398,00 грн.         кількість рецептів – 400  

 постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС 

          на суму – 10000,00 грн.            кількість рецептів – 43   

За період 2021 року комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області за рахунок залишків освітньої 

субвенції та за рахунок коштів субвенції з державного бюджету було придбано 

обладнання для оснащення кабінетів Центру на суму 319,6 тис. грн., з них:  

 150,0 тис. грн. – створення кабінету ЛФК (спортивні куточки, системи для 

занять ЛФК, тренажер перекотиполе, балансуюча платформа, сухий басейн, комплект 

обладнання для ЛФК, дошка Євмінова, модульний набір друзі Кідіго, комплект 

спортивно-ігрового обладнання, бігова доріжка); 

 11,2 тис. грн. – комплект обладнання для сенсорної кімнати; 

 7,9 тис. грн.  – комплект з ігрового корекційного обладнання; 

 1,7 тис. грн. – стіл для пісочної терапії; 

 43,4 тис. грн. – планшети для учнів з особливими освітніми потребами; 

 51,2 тис. грн. – комплект принтерів для учнів з особливими освітніми 

потребами; 

 4,3 тис. грн. – стіл для пісочної терапії; 

 27,7 тис. грн. – планшети для учнів з особливими освітніми потребами; 

 22,2 тис. грн. – обладнання сенсорної кімнати (комплект обладнання для 

темної сенсорної кімнати); 

Для забезпечення прозорості передачі у оренду нерухомого майна комунальної 

власності на офіційному сайті міської ради оприлюднено переліки об’єктів комунальної 

власності (нежитлових приміщень), які передані у оренду та користування. 

Надання у оренду комунального майна та продовження строку дії договорів оренди 

здійснюється через електронні аукціони, що проводяться у режимі реального часу із 

використанням електронної торгової системи «Прозорро. Продажі».  

Створено два типи переліків, які включають інформацію про майно, що надається 

через аукціон: «Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі майна в 

оренду на аукціоні. Перелік першого типу» (комерційно-привабливе майно) та «Перелік 

об’єктів, щодо яких прийнято рішення про намір передачі майна в оренду без проведення 

аукціону. Перелік другого типу» майно, яке може надаватись у оренду, особам, що 

відносяться до пільгової категорії.  

Станом на 01.01.2022 р. дохід від сплати оренди за користування нежитловими 

приміщеннями, що належать комунальної власності Деражнянської МТГ становить 540,1 

тис. грн. з початку року. 

Запущено процес реєстрації права власності на нерухоме майно, переданих об’єктів 

(установ, закладів, тощо) у комунальну власність Деражнянської міської територіальної 

громади з спільної власності територіальної громади Деражнянського району. 

 

VІІ. Житлово – комунальне господарство та благоустрій 

 

В громаді функціонує п’ять підприємств, які здійснюють господарську діяльність у 

галузі житлово-комунального господарства та благоустрою, а саме: КП «Деражнянський 

міськводоканал» (м. Деражня), КП «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 
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(м. Деражня), КП "Лозове комунсервіс" (смт. Лозове), КВСП «Авангард» (с. Яблунівка), 

КП "Водограй" (с. Шпичинці).  

Комунальне підприємство «Деражнянський міськводоканал» надає послуги 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого 

водопостачання – 3408: з числа населення – 3268, з них: з приладами обліку – 3141, без 

приладів обліку – 127; бюджетні установи та організації – 50; інші споживачі – 90. 

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого 

водовідведення – 1820, з них: населення – 1730; бюджетні установи та організації – 30; 

інші споживачі – 60. 

Комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» реалізовано 

наступні заходи по цільових Програмах:  

 «Реконструкція водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського, по 

вул. Миру до вул. Шевченко в м. Деражня Хмельницької області»  на суму 2 520 738,03 

грн. 

 «Реконструкція каналізаційної мережі від мікрорайону «Сільгосптехніка по 

вул. Промисловій до мікрорайону «Цукровиків» та КНС №6 в м. Деражня Хмельницької 

області» на суму 799 668,80 грн., (незакінчене будівництво). 

 Культуртехнічні роботи на осушувальному каналі ГД – 49 499,00 грн. 

 Поточний ремонт вуличних мереж системи водопостачання мікрорайону 

«Цукровий завод» - 249900,00 грн. 

Та інші проведені роботи, реалізовані проекти та заходи, що були здійсненні 

протягом 2021 року: 

- Ремонт електронасосів – 19342,00 грн.; 

- Зварювальні роботи – 24600,00 грн.; 

- Закупка паливно-мастильних матеріалів – 40810,00 грн.; 

- Закупка запасних частин – 62390,00 грн.; 

- Закупка матеріалів – 338725,00 грн.; 

- Закупка шин – 10038,00 грн.;  

- Земельні роботи – 49158,00 грн.; 

- Прокладка труб – 46334,00 грн.; 

- Закупка електронасосів – 18368,00 грн.; 

- Встановлення вікон – 19820,00 грн. 

Комунальне підприємство «Лозове комунсервіс» здійснює надання послуг з 

централізованого водопостачання,  водовідведення та поводження з побутовими 

відходами для абонентів смт. Лозове.  

Станом на 1 січня 2022 року користувачами послуг є 407 абонентів з 

централізованого водопостачання, 404 абонентів з централізованого водовідведення – 

фізичних осіб; 11 абонентів з централізованого водопостачання, 6 абонентів з 

централізованого водовідведення – бюджетних установ та інших споживачів. 

Послуги надаються цілодобово та в достатній кількості. 

Комунальне підприємство «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 

надає послуги з санітарної очистки, вивезення відходів, ритуальні послуги, утримання 

житла жителям м. Деражня. 
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Комунальним підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» впродовж останнього року  

здійснено ряд робіт у сфері благоустрою, що включає прибирання території, вивіз  

побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за 

використану електроенергію вуличного освітлення, крім того проведено роботи по 

встановленню дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, нанесенню 

дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, 

впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та 

спортивного майданчиків, капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів та покрівель 

житлових будинків,  придбання, встановлення та ремонт лавок та інше. 

На утримання сфери житлово-комунального господарства в бюджеті МТГ на 2021 

рік передбачено з урахуванням змін 8 429,5 тис. грн., фактично використано 8 269,8 тис. 

грн., тобто виконання становить 98,1 відсотків по загальному фонду та 36,8 тис. грн. 

планові та касові видатки по спеціальному фонду.  

Кошти використано на:  

 3 413,3 тис. грн. – заробітна плата та нарахування;  

 899,1 тис. грн. – оплата за електроенергію (освітлення вулиць, будинків);  

 2,4 тис. грн. – оцінка майна (с. Яблунівка);  

 1 127,4 тис. грн. – виготовлення ПКД, поточний ремонт прибудинкових 

територій та інші роботи і послуги;  

 1 786,9 тис. грн. – придбання ПММ;  

 977,0 тис. грн. – придбання ТМЦ (запчастини та матеріали);  

 24,6 тис. грн. – зварювальні роботи;  

 19,3 тис. грн. – ремонт електронасосів;  

 19,8 тис. грн. – встановлення вікон;  

 7,2 тис. грн. – придбання касового апарата (спец. фонд);  

 29,6 тис. грн. – придбання насосів (спец. фонд). 

Протягом 2021 року впорядковано прибудинкові території біля будинків м. 

Деражня, що знаходяться по вул. Грушевського, 15 – 230,1 тис. грн., вул. Грушевського, 

13 – 212,8 тис. грн., вул. Подільська, 55 – 275,9 тис. грн., вул. Миру, 138 – 255,7 тис. грн.  

Також проведено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття підїзду до полігону 

ТПВ на суму – 24,8 тис. грн. 

КП «ЖЕК №1» у 2021 році проведено поточний ремонт доріг, а саме: завезено 

щебінь, посипочний матеріал, виправлення окремих пошкоджень земляного полотна з 

відновленням покриття проїзної частини, усунення зсувів окремих пошкоджень земляного 

полотна та укосів виїмок, грейдування з метою вилучення грунту і рослинності, 

трамбування і укочування, підсипання вулиць. Поточний ремонт доріг здійснено у таких 

населених пунктах: Кальня – 32,4 тис. грн., Гатна – 11,1 тис. грн., Красносілка – 5,3 тис. 

грн., Літки – 4,2 тис. грн., Пилипи – 5,8 тис. грн., Божиківці – 3,2 тис. грн., Шпичинці – 7,3 

тис. грн., Волоське – 27,1 тис. грн., Лозове – Марківка – 77,9 тис. грн., Зяньківці – 34,2 

тис. грн., Нижнє – 16,1 тис. грн., Шиїнці – 12,5 тис. грн., Загінці – 11,7 тис. грн., Галузинці 

– 17,4 тис. грн. У м. Деражня поточний ремонт доріг здійснено: на ділянці вул. Майдан – 

Привокзальний (від перехрестя з вул. Миру до перехрестя з вул. Грушевського) – 911,5 

тис. грн.; поточний ремонт дорожнього покриття стоянки для автомашин по 

вулиці Майдан Привокзальний м. Деражня Хмельницької області – 141,9 тис. грн.; 
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бульвар Каштановий – 50,0 тис. грн.; провулок Подільський – 76,8 тис. грн.; вулиця 

Лермонтова – 28,0 тис. грн. 

Комунальне підприємство «Водограй» надає послуги з водопостачання жителям сіл 

Шпичинці та Теперівка. 

Поетапно здійснюється реалізація програми «Питна вода Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки». Виконання Програми передбачає розвиток 

централізованого водопостачання та водовідведення в місті Деражня та населених 

пунктах громади, модернізацію, реконструкцію водопровідно-каналізаційного 

господарства та насамперед забезпечення населення якісною питною водою в достатній 

кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем 

життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням витрат 

і втрат в процесі надання цих послуг.   

 

VІІІ. Соціальне забезпечення населення 

(у тому числі соціальна підтримка учасників АТО/ООС) 

 

Населення громади налічує 23 360 жителів. З них 7510 громадян, що перебувають 

на обліку в органах пенсійного фонду, як отримувачі пенсії за віком та по інвалідності. 

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО/ООС, є одним з 

пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, 

спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а 

також надання їм додаткових прав і гарантій. 

На обліку в органах соціального захисту та згідно внесених даних до Єдиного 

Державного Реєстру пільгових категорій знаходиться: дітей до 18 років, що мають вади 

розвитку та мають статус «дитина - інвалід» - 110; інвалідів з дитинства – 317; інвалідів 

Вв війни – 2; учасників бойових дій – 39; учасників війни – 356; учасників бойових дій на 

території інших держав – 86; учасників ЧАЕС І кат. – 16, ІІ кат. – 24; ІІІ кат. – 21 особа; 

постраждалих внаслідок ЧАЕС – 10 осіб;  внутрішньо переміщені особи – 162; багатодітні 

сім’ї – 281. Також на обліку перебуває 226 учасників бойових дій, внаслідок проведення 

АТО\ ООС; 12 сімей загиблих, внаслідок проведення АТО\ ООС, з них: 10 сімей загиблих, 

що мають статус «сім’я загиблого військовослужбовця»; 7 учасників війни, внаслідок 

проведення АТО\ ООС; 10 інвалідів війни, внаслідок проведення АТО\ ООС. 

 Дана категорія осіб користується пільгами на житлово-комунальні послуги, 

пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу. Виплати проводяться за 

кошти державного бюджету.  

На обліку в службі у справах дітей Деражнянської міської ради перебуває 48 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 13 – діти-сироти; 35 – діти, 

позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою та піклуванням 

громадян, дитячих будинках сімейного та прийомних сім’ях, а також є студентами різних 

закладів.  

Станом на 01.01.2022 р. в громаді забезпечено функціонування 3 прийомних сімей, 

в яких на вихованні знаходиться 5 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування та одна особа з їх числа. За 12 місяців надано відповідний статус 3 дітям-

сиротам. Від загальної кількості дітей на обліку – 64 % дітей охоплено сімейними 
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формами виховання. На обліку перебуває також 72 дитини, які виховуються в сім’ях, як 

такі, що опинилися в складних життєвих обставинах.  

Спільно з поліцією протягом вказаного періоду проведено 6 рейдів «Діти вулиці, 

Вокзал» та 48 рейдів «Неблагополучна сім’я», для виявлення бездоглядних, 

безпритульних дітей та влаштування їх у спеціалізовані заклади для неповнолітніх з 

метою соціальної реабілітації. В результаті рейдів:  

- обстежено 65 сімей;   

- виявлено 5 дітей, що залишилися без батьківського піклування. З них 3 

повернуто в сім’ю, влаштовано до родичів, 2 дітей влаштовано до центру 

соціально психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» м. Хмельницький; 

- попереджено про незалежне виконання батьківських обов’язків 66 осіб; 

- ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності згідно ст. 184 

КпАП України за неналежне виконання батьківських обов’язків – 20 батьків. 

Протягом року проводилося відшкодування втрат перевізникам за проїзд пільгових 

категорій громадян в міських, приміських маршрутах автомобільним, залізничним 

транспортом проводилося за кошти міського бюджету на виконання місцевих 

програм  «Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення та автомобільному транспорті 

загального користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік» та 

«Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 

міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 

міста Деражня на 2021 рік». Виділено коштів з місцевого бюджету на відшкодування 

втрат за перевезення пільгових категорій автотранспортом – 213 тис. грн. та залізничним – 

110 тис. грн. 

В рамках виконання місцевої «Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021 рік» 12 сім’ям 

загиблих, що мешкають на території громади за кошти міського бюджету виплачена 

матеріальна допомога в розмірі по 10,0 тис. грн., в загальному на суму 120,0 тис. грн. 

Надається матеріальна допомога особам, що опинились у скрутних життєвих 

обставинах в рамках реалізації місцевої «Програми Піклування на 2021-2023 роки». У 

2021 році виділено з місцевого бюджету та виплачено допомоги на звернення 

громадян  73 тис. грн. 

Профінансована місцева «Програма допомоги на поховання на 2021 рік» в розмірі 

20 тис. грн. 

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; 
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 Відділення соціальних послуг за місцем проживання; 

 Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. 

Функціонування Центру забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету, 

власних надходжень від надання платних соціальних послуг, спонсорських та благодійних 

коштів. З міського бюджету на утримання структури в 2021 році виділено 6,8 млн. гривень 

та надійшло від надання платних соціальних послуг 155,1 тис. грн., 17,6 тис. 

грн. благодійної допомоги. 

Протягом періоду 12 місяців виявлено 1520 осіб, що перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребували надання соціальних послуг. 

Станом на 01.01.2022 року отримують послугу «Догляду вдома» - 374 громадян, 

послугу «Натуральна допомога» - 347 громадян, послуги з комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю – 15 дітей з інвалідністю. 

Відділеням соціальної  роботи надаються послуги із соціального супроводу, 

представництва інтересів, інформування, консультування, кризового втручання, дані 

послуги отримало 784 особи. 

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. 

 

ІХ. 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». 

В умовах децентралізації рішеннями 43 сесії Деражнянської районної ради                    

№ 7-43/2020 та № 8-43/2020 від 6 жовтня 2020 року КП “Деражнянська ЦРЛ” та КП 

«Деражнянський районний центр ПМСД» були передані із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Деражнянського району у власність 

територіальної громади міста Деражня. У зв'язку з даними змінами, рішенням 76 сесії 7 

скликання Деражнянської міської ради від 16 жовтня 2020 року Органом управління 

лікарні та Центру ПМСД стала Деражнянська міська рада рішенням якої затверджена нова 

назва закладів: комунальне некомерційне підприємство “Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня” Деражнянської міської ради Хмельницької області, коротка 

назва — КНП “Деражнянська МБЛ” та комунальне некомерційне підприємство 

«Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської 

ради Хмельницької області, коротка назва – КНП «Деражнянський Ц ПМСД ДР ХО». 
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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 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.   

КНП «Деражнянська МБЛ» - уточнений план 2 551,9 тис. грн., використано 2 157,8 

тис. грн. (оплата енергоносіїв, придбання медикаментів, оплата послуг), що становить 84,6 

відсотки. Кошти не використані відповідно до кошторисних призначень в зв’язку з тим, 

що ТОВ «Укрінвестенерго» не укладено договір з КНП «Деражнянська МБЛ» на оплату 

електроенергії за грудень, як постачальник «останньої надії».  

Капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 991,1 тис. грн. (план – 1 

362,6 тис. грн.) в тому числі: 554,7 тис. грн. - видатки по виконанню робіт на доступність 

приміщень лікарні для людей з обмеженими можливостями, 37,9 тис. грн. - монітор 

пацієнта, 398,5 тис. грн. - капітальний ремонт інфекційного відділення. Асигнування 

передбачені на капітальний ремонт - влаштування автоматичної сигналізації та системи 

оповіщення в сумі 369,3 тис. грн. не використані по причині невиконання підрядником 

ТОВ «Укртехновбез» м. Київ умов договору.  

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. 

Для функціонування лікувально-профілактичних закладів, що підпорядковані КНП 

«Деражнянський ЦПМСД» ДМР ХО на 2021 рік був затверджений бюджет у розмірі  

23868,1 тис. грн. Протягом року витрати склали 22933,2 тис.  грн., що становить 748 грн., 

на одного мешканця району.  
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Для покращення матеріально механічної бази закладів придбано обладнання за 

кошти місцевого бюджету та кошти НСЗУ на загальну суму 175100 грн:  

 Лабораторне: Аналізатор сечі 2 шт. - 47500,00.  

 Діагностичне (вимірювальні засоби): Пульсоксиметр 6 шт. – 2760,00; 

Термометр інфрачервоний – 14 шт – 11247,00.  

 Обладнання для проведення невідкладних реанімаційних дій: Дефібрилятор 

автоматичний – 1 шт – 69900,00; Мішок дихальний типу Амбу – 8 шт. – 9440,00.  

 Засоби для підтримки функцій організму: Слуховий апарат – 1 шт. – 

16000,00. 

 Санітарно-гігієнічне обладнання: Дозатор ліктьовий – 6 шт – 2052,00. 

 Інше: Лампа бактерицидна – 5 шт – 1095,00; Ізотермічний контейнер – 9 шт 

– 12510,00; Контейнер для збору голок та медичних відходів – 22 шт – 2615,00. 

Придбано комп'ютерну техніку на суму 67,7 тис. грн. Проведено ремонтні роботи в 

амбулаторіях на загальну суму 15,9 тис. грн. (за кошти НСЗУ - 11,2, залучені кошти 4,7). 

Замінено димову трубу Лозівська АЗПСМ – 1,2 тис. грн. (кошти НСЗУ). Виготовлено 

документацію на проведення капітального ремонту санвузлів – Деражнянська АЗПСМ – 

10 тис. грн (кошти місцевого бюджету). Проведено поточний ремонт  Деражнянської 

АЗПСМ – 4,7 ти. грн. (залучені кошти). 

Витрати на забезпечення пільгових категорій населення за цей період склали 503,2 

тис. грн., або 16,4 грн. в розрахунку на 1 мешканця. В минулому році витрати були значно 

меншими. 

У КНП «Деражнянський ЦПМСД» ДМР ХО станом на 01.01.2022 року 

зареєстровано 21,5 лікарських посад. Укомплектованість посад фізичними особами 

складає 88,37 %.   

За даними Хмельницького департаменту охорони здоров’я протягом року на 

території обслуговування Центру ПМСД проживало 30293 жителя, із них дітей віком до 

17 років 6087 осіб, дорослого населення 24206 чол. В порівнянні з минулим роком 

чисельність сільського населення зменшилась майже на 255 осіб і становила 16415 

жителів. Протягом року зареєстровано 203 новонароджених. Народжуваність склала 6,7% 

проти 7,67 % у 2020 році. Продовжується спостерігатися тенденція до щорічного 

зменшення народження дітей. 

 Мають місце випадки малюкової смертності. Протягом року померло п’ятеро 

дітей віком до одного року життя. Рівень малюкової смертності виріс до 24,2 %. В 

минулому році малюкова смертність не реєструвалася. В причинній структурі смертності 

п’ять випадків смертності пов’язані з вадами розвитку плода: асфіксією та іншими 

причинами. 

Смертність населення в цілому склала 618 осіб, або 20,4%. Природний приріст 

населення є, як і у минулі роки, від’ємний і становить – 13,69 % (- 11,3 за минулий рік). 

Амбулаторну допомогу забезпечували 5 амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини, 23 ФП. Крім того медичні працівники певних сіл обслуговують населення з 

невеликим числом мешканців у так званих медичних пунктах тимчасового базування. 

Лікарями усіх закладів КНП «Деражнянський ЦПМСД» ДМРХО протягом 2021 року 

прийнято 63789 жителів, що становить 3544 на 1 лікаря АЗПСМ. 
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 Для забезпечення медичних закладів Деражнянського району медикаментами в 

питанні забезпечення населення невідкладною допомогою протягом 2021 року було 

здійснено фактичні витрати у 30003 гривень. 

Флюорографічне обстеженням населення з метою виявлення туберкульозу легень 

охоплено 7902 проти 8011 мешканців за минулий рік, що становить 260,0 на 1000 

населення (261 за минулий рік). 

 Охоплено туберкулінодіагностикою 2174 дитини, що становить 42% проти 43 % за 

минулий рік. 

Показник рівня захворюваності на гострий інфаркт  серед населення громади змінився 

і склав 33 особи проти 35 в минулому році. Гострим порушенням мозкового кровообігу 

хворіло 118 чол.  

 Станом на 31.12.2021 року підписанні 27078 декларацій, що становить 86,4 % від 

загальної кількості жителів.    

У 2021 році КНП "Деражнянський ЦПМСД" ДМР ХО мав діючий договір з 

Національною службою здоров‘я України. 

Протягом 2021 року КНП "Деражнянський ЦПМСД" ДМР ХО проводив вакцинацію 

населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Вакциновано 39 % дорослого 

населення, в т. ч.  двома дозами 7808 чоловік, однією – 1163. 
 

Х. Освіта 

 

Протягом 2021 року увага органів місцевого самоврядування, депутатів 

Деражнянської міської ради була зосереджена на забезпечення отримання дітьми громади 

якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, продовження створення 

безпечного освітнього середовища, реалізація пріоритетних напрямків розвитку освіти, 

концепції «Нова українська школа».  

На території Деражнянської міської територіальної громади функціонує:  

 13 закладів загальної середньої освіти,   

 9 закладів дошкільної освіти, 

 2 заклади позашкільної освіти.  

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

дошкільної освіти всього нараховується 3021 вихованець, 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. 

Освіта громади характеризується позитивними тенденціями розвитку. Дошкільною 

освітою було охоплено 592 дітей.  

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. 

Освітній процес здійснювали 60 педагогічних працівників. Усього із загального 

фонду по галузі – Освіта витрачено 12 570 705,75 грн. (із них кошти освітньої субвенції 

http://drz.osv.org.ua/budinok-tvorchosti-ditej-ta-junactva-21-34-25-09-04-2021/
http://drz.osv.org.ua/budinok-tvorchosti-ditej-ta-junactva-21-34-25-09-04-2021/
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становлять 7 921 175,54 грн., кошти місцевого бюджету-2 825 582,40 грн.), спеціального 

фонду – 387 643,64 грн. 

З метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти 

та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення 

освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, 

враховуючи низьку наповнюваність дітьми у вересні 2021 року було прийнято рішення 

про припинення юридичних осіб, а саме: Гатнянський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Ромашка» Деражнянської міської ради та Галузинецький заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) Деражнянської міської ради. 

 

Капітальні видатки по закладах освіти Деражнянської МТГ за 2021 рік 

 

Капітальні витрати по закладах загальної середньої освіти за рахунок міського 

бюджету 

№ 

п\п 

Сума, грн.  Назва заходу,  

назва навчального закладу 

1 41500,00 Виготовлення ПКД по реконструкії системи теплопостачання 

Маниковецької ЗОШ 

2 7000,00  Виготовлення експертизи повиготовленню ПКД по 

реконструкії системи теплопостачання Маниковецької ЗОШ 

3 45108,00 Виготовлення ПКД по будівництву водозабору з підземних 

джерел Зяньковецького НВК 

4 45050,00 Виготовлення ПКД по будівництву водозабору з підземних 

джерел Яблунівецького НВК 

5 44980,00 Виготовлення ПКД по будівництву водозабору з підземних 

джерел Волоського НВК 

6 3340,00 Експертиза по виготовленню ПКД по будівництву водозабору з 

підземних джерел Зяньковецького НВК 

7 3340,00 Експертиза по виготовленню ПКД по будівництву водозабору з 

підземних джерел Волоського НВК 

8 3340,00 Експертиза по виготовленню ПКД по будівництву водозабору з 

підземних джерел Яблунівського НВК 

9 2 073 947,00 Реконструкція котельні на твердопаливну Деражнянського 

ліцею №3  

10 387 656,00 Реконструкція котельні  Деражнянського ліцею №2 

11 34 262,46 Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкція міні футбольного поля   

Деражнянського ліцею №2 

12 62 983,68 Виготовлення пректно-кошторисної документації та 

експертиза робочого проекту об'єкту «Реконструкцію 

приміщень актової зали та харчоблоку під їдальню та 

харчоблок Деражнянського ліцею №2 за адресою: 

Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л. Українки, 9» 

 2 752 507,14 Загальна сума 
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Капітальні витрати по закладах дошкільної освіти за рахунок міського бюджету 

1 17052,00 За коригування до ПКД по реконструкції будівлі дошкільного 

закладу освіти №1 "Дзвіночок" 

2 8514,08 За експертизу до ПКД по реконструкції будівлі дошкільного 

закладу освіти №1 "Дзвіночок" 

3 12520,00 За придбання плити електричої ПЕ-2 для ДНЗ №2 "Берізка" 

4 411355,00 За коригування до ПКД по реконструкції будівлі дошкільного 

закладу освіти №1 "Дзвіночок" 

5 7800,00 Вентиляційне обладнання для Маниковецького ДНЗ "Сонечко" 

6 6553,00 Зонт з нержавіючої сталі для вентиляції 

7 26200,00 Комплект для мийок 2-х секційні зі змішувачами 

 489 994,08 Загальна сума 

Капітальні придбання по залишках освітньої субвенції (державний бюджет) 

1 7000,00 Насос циркуляцiйний для Яблунівецької школи 

2 22000,00 Плита ПЕ 4Ш для Лозівської школи 

3 12370,00 Шафа жарочна електрична ШЖЕ-1Н для Волоської школи 

4 37900,00 Вентиляцiйне обладнання (вентилятор ВР 88-72 №2,5) 

5 137912,00 Стiнки для дидактичних матерiалiв 

6 92352,00 Комплект з столу учнівського одномісного та стiльці 

7 59400,00 Комп’ютерне обладнання для початкових  класiв (Ноутбуки) 

8 88998,00 Комп’ютерне обладнання для початкових класів (Принтери) 

9 17000,00 Насос циркуляцiйний для Деражнянського ліцею №2 

10 210400,00 Телевізійне та аудіовізуальне обладнання для шкіл 

Деражнянської ОТГ 

11 14000,00 Холодильне обладнання для шкіл Деражнянської ОТГ 

 699332,00 Загальна сума 

Капітальні придбання для Нової української школи та спів 

фінансування(державний бюджет) 

1 210736,76 Телевізори та мультимедійне обладнання 

2 23467,24 Співфінансування на телевізори та мультимедійне обладнання 

3 261631,00 Комплект столів учнівських з стільцями 

4 33185,00 Співфінансування на комплект столів учнівських з стільцями 

5 302906,34 Комп’ютерне обладнання для початкових класів (Ноутбуки) 

6 33693,66 Співфінансування на комп’ютерне обладнання для початкових 

класів (Ноутбуки) 

7 17800,00 Комп’ютерне обладнання для початкових класів (Принтери) 

8 2000,00 Співфінансування на комп’ютерне обладнання для початкових 

класів (Принтери) 

 885 420,00 Загальна сума по НУШ 

 793074,10 З них субвенція на НУШ 
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 92 345,90 З них співфінансування з місцевого бюджету 

Капітальні витрати по закладах освітиза рахунок коштів місцевого  

бюджету для потреб відділу освіти 

1 6280,00 Принтер для використання працівниками відділу освіти 

 6280,00 Загальна сума 

 

           Поточні видатки по закладах освіти Деражнянської МТГ за 2021 рік 

 

Поточні видатки по залишках освітньої субвенції 

№ 

п\п 

Сума, грн.  Назва заходу,  

назва навчального закладу 

1 177392,34 Придбання матеріалів для поточних ремонтів шкіл 

2 58741,00 Придбання класних дошок 

3 8200,00 Придбання насоса циркуляційного для системи опалення 

Деражнянський ліцей №3 

4 96379,96 Придбання устаткування для харчоблоків шкіл 

5 197308,22 Проведення протипожежної сигналізації  

в Деражнянському ліцеї №3 

6 26265,60 Установка системи вентиляції в школах 

 564 287,12 Загальна сума 

Поточні видатки по закладах дошкільної освіти 

1 72096,96 Придбання матеріалів для поточних ремонтів садочків 

2 31090,00 Придбання медикаментів та дезинфікуючих засобів  

для садочків 

3 8755,20 Послуги по встановленню вентиляційної системи  в 

Маниковецькому ДНЗ "Сонечко" 

4 68321,00 Послуги по передпроектних роботах по реконструкції будівлі 

дошкільного закладу освіти №1 "Дзвіночок" 

5 8549,00 Послуги з технічного обслуговування та ремонту електронного 

устаткування 

6 10954,02 Послуги з лабораторних досліджень зразків води садочків 

 199 766,18 Загальна сума 

Поточні видатки по закладах загальної освіти 

1 46619,00 Придбання матеріалів для поточних ремонтів шкіл 

2 49280,90 Придбання медикаментів та дезинфікуючих засобів  

для шкіл 

3 34010,82 Поточний ремонт автобусів 

4 45014,81 Поточний ремонт приміщень Волоського НВК 

5 49973,07 Поточний ремонт спортзалу Деражнянського ліцею №2 

 224 898,60 Загальна сума 
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ХІ. Культура та туризм 

 

Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема 

таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної гідності та 

соціальної злагоди. 

 Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого 

самовираження і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку економіки, 

інноваційної політики та активної участі громадськості в побудові сучасної та 

демократичної держави. 

Аналіз соціально-культурної ситуації свідчить, що незважаючи на складні 

економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури та мистецтва, кадровий 

потенціал галузі, забезпечити підтримку діяльності професійних та аматорських 

колективів громади. 

У Деражнянській міській територіальній громаді станом на 01.01.2022 року діє: 

 29 клубних установ, 

 21 бібліотека, 

 дитяча школа мистецтв, 

 Лозівська філія ДШМ,  

 Центр дозвілля та кіно,  

 державний історичний музей, 

 12 музеїв на громадських засадах.  

Діяльність установ культури забезпечують 128 фахівців: 27 бібліотечних, 60 

клубних, 31 викладач ДШМ, 2 чол. у Центрі дозвілля та кіно, 2 чол. в історичному музеї, 4 

– в централізованій бухгалтерії та 2 – у відділі культури. 

З метою забезпечення належного функціонування закладів культури, відділ 

культури та туризму забезпечує збереження та укріплення матеріально-технічної бази. 

Так, для проведення поточного ремонту (придбання будівельних матеріалів) на 18 

об’єктах культури спрямовано 220,8 тис. грн. З них 150,0 тис. грн. з бюджетних 

асигнувань і 70,8 тис. грн. за рахунок позабюджетних коштів. На суму 94,7 тис. грн. було 

проведено поточний ремонт покрівлі Деражнянського міського будинку культури. А на 

поповнення установ технічними засобами, комп’ютерною технікою, меблями, 

обладнанням та інвентарем використано 313,0 тис. грн. за рахунок бюджетних та 

позабюджетних коштів.  

Під час проведення заходів на платній основі, закладами культури надано 783,8 

тис. грн. платних послуг населенню. З числа загальної суми платних послуг: 236,8 тис. 

грн. – становлять  послуги оренди приміщень установ культури.  

 Капітальні видатки – 145,0 тис. грн. по будинку культури:  

 25,0 тис. грн. – придбання комплекту для сцени;  

 44,0 тис. грн. – придбання мікшерного пульта;  

 16,0 тис. грн. – ноутбук;  

 17,8 тис. грн. – музичний пристрій;  

 42,2 тис. грн. – два комп’ютери. 

Культурно-освітня робота закладів культури. 
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Закладами культури громади досягнуто належного рівня проведення культурно-

мистецької діяльності. Протягом звітного періоду підготовлено та організовано 1,3 тис.  

культурно-масових та розважальних  заходів (дискотек), в яких взяли участь  близько 66,4 

тис. відвідувачів, на відзначення державних свят та свят за народним календарем: 

- жалібно-поминальна акція  вшанування Небесної Сотні;  

- урочистості з нагоди Дня Соборності України, Героїв Крут;  

- година мужності «Герої серед нас» до Дня вшанування учасників бойових дій  на 

території інших держав; 

- покладання квітів та вінків до пам’ятників та пам’ятних знаків з нагоди дня 

Чорнобильської трагедії, Дня скорботи і вшанування жертв війни, голодоморів в 

Україні; 

- Урочистості з нагоди дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, Дня Державного 

Прапора та незалежності України, Дня Українського козацтва, Дня Гідності та 

Свободи; 

- Тематичний вечір «Твої люди, Деражнянщино» з нагоди 590-річчя заснування 

міста Деражня, у якому взяли участь 50 вихідців з Деражнянської територіальної 

громади. 

 

Діяльність бібліотек. 

Одним з головних завдань Деражнянської централізованої бібліотечної системи 

(ЦБС), до складу якої входять 21 бібліотека, є поповнення та оновлення складу 

книжкового фонду. У бібліотечні установи громади протягом року надійшло:  2,1 тис. 

примірників  книг на суму 161,3 тис. грн.  

На І півріччя 2022 року  проведено передплату періодичних видань для бібліотек 

системи за бюджетні кошти на суму – 25,3 тис. грн.  

  Бібліотеки продовжують виконувати свою основну місію – задоволення 

інформаційних, загальнокультурних, освітніх потреб жителів громади. Протягом звітного 

періоду бібліотечні заклади відвідало 96,5 тис. читачів. Їм видано на руки 219,7 тис. книг. 

Перереєстровано 1,6 тис. користувачів.  

Одинадцять бібліотек ЦБС проводять діяльність по наданню безкоштовного 

доступу до мережі Інтернет. Всього послугами безкоштовного доступу до Інтернету у 

бібліотеках централізованої бібліотечної системи скористалось 7,5 тис. чол. На базі 

зазначених бібліотек діють пункти доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації 

органів державної влади, послугами яких скористалось  85 чоловік. Найбільше цікавилися 

інформацією читачі пенсійного віку, а саме: реєстрацією в особистих кабінетах 

«Хмельницькгаз», «Хмельницькобленерго», «Пенсійного фонду України». Окрім цього 

читачі, завдяки інтернет-послугам бібліотеки, купували квитки, проводили реєстрацію 

ЗНО, замовляли товари в інтернет-магазинах. 

 

Робота Дитячої школи мистецтв. 

У звітному періоді Деражнянська дитяча школа мистецтв розпочала навчальний 

2021-2022 рік з контингентом 490 учнів. Для підтримки талановитих дітей з соціально-

незахищених верств населення, у школі діє система пільг в оплаті за навчання. В цьому 

році нею користуються 94 учні школи, які стовідсотково звільнені від плати: 74 учні – з  

багатодітних сімей, 6 – інваліди дитинства, 1 – дитина з малозабезпеченої сім’ї, 2 учні - 
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позбавлені батьківського піклування, 10 учнів – батьки яких є учасниками АТО, 1 дитина 

– переселенець. 

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. 

З метою всебічного розвитку учнів школи, в ДШМ впродовж 2021 року 

забезпечено діяльність 18 учнівських та 5 викладацьких аматорських колективів, які 

об’єднують 362 учасники. Серед загальної кількості:  4 – удостоєні звання «зразковий» і 1 

– звання «народний».  

Якісним показником художньо-естетичної творчості учнів, стимулом для їх 

розвитку та самоутвердження серед однолітків є участь вихованців школи у  

Всеукраїнських і обласних конкурсах, фестивалях, оглядах талановитої молоді. Всього у 

звітному періоді учні школи, а саме 9 колективів і 44 окремих виконавців,  взяли участь у 

28-ми таких конкурсах і посіли 17 – перших, 11 – других та 9 – третіх місць серед шкіл 

естетичного виховання області. З них, 9 конкурсів проводились дистанційно. 

В результаті організації надходжень батьківської плати за навчання та амортизації 

інструментів, до фонду спеціальних коштів школи мистецтв протягом року надійшло 

462,1 тис. грн.  

 

Охорона культурної спадщини та діяльність районного історичного музею. 

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».  

Відділ культури та туризму міської ради систематично проводить роз’яснювальну 

роботу серед старостату та працівників культури щодо недопущення випадків порушення 

Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної 

спадщини». З цією метою, на об’єктах культурної спадщини силами працівників культури 

проведені невеликі поточні ремонтні роботи (фарбування, побілка, ремонт постаментів, 

огорож) для підтримки технічного стану пам’ятників без зміни їх художньо-історичного 

вигляду. Всього на вищеперераховані роботи використано близько 35,2 тис. грн. 

Протягом звітного періоду відділом культури та туризму міської ради забезпечено 

функціонування  історичного та громадських музеїв.  
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Станом на 31.12.2021 року мережа музейних закладів громади становить 12, з яких  

1 – державний та 11 – громадських. В грудні 2021 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.  

У 2021 році Деражнянський міський історичний музей відвідало 739 чол. Для 

них проведено 27 тематичних та оглядових екскурсій, (в результаті яких зароблено 2,0 

тис.  грн. платних послуг) та 19 просвітницьких заходів.  

 

Діяльність центру дозвілля та кіно. 

Впродовж 2021 року забезпечив змістовне дозвілля і Деражнянський центр 

дозвілля та кіно. Для  4,0 тис. глядачів центром 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. 

У вихідні та святкові дні – для молоді міста організована дискотека, в результаті чого 

зароблено 6,0 тис. грн. Вільні приміщення ЦДК здаються в оренду, що дає змогу укріпити 

технічну базу закладу та провести поточний ремонт. Впродовж звітного року за таку 

послугу центром зароблено 32,5 тис. грн. Окрім цього, на базі центру діє тренажерний зал, 

за користування якого зароблено 2,2 тис. грн. 

  

Релігійна та міжетнічна діяльність.  

У Деражнянській громаді релігійні організації представляють 9 зареєстрованих  

конфесій: Українська православна церква та православна церква України, Римо-

католицька церква, Українська греко-католицька церква,  Церква євангельських християн 

баптистів, союзу християн віри євангельської п'ятидесятників України, Церква 

адвентистів сьомого дня, Церква християн євангельської віри, свідки Єгови. Найбільш 

розповсюдженим на території району є православ’я, яке нараховує 29 приходів (з них 

Українська православна церква – 25, Православна церква України – 4. Тоді, як у греко-

католиків – 1, римо-католиків – 3, християн-баптистів – 2, п’ятидесятників – 3, 

адвентистів 7-го дня – 3, євангельської віри – 1 та свідків Єгови – 1 приход.  

Впродовж звітного періоду церкви урочисто відзначали релігійні свята за 

юліанським та григоріанським календарями. Найбільші з них: Різдво, Водохреща, 

Великдень, Божого Тіла і Крові. 

І лише в цих Богослужіннях взяли участь близько 2,5 тис. чол. жителів громади. 

Настоятелі найбільш чисельних християнських храмів взяли участь у культурно-

мистецьких  і просвітницьких заходах з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, вшанування героїв Небесної сотні і дня вшанування учасників 

Чорнобильської трагедії, вшанування жертв голодоморів. 

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.  
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ХІІ. Фізична культура і спорт 

 

Фізична культура і спорт є важливою складовою життя громади, яка пов’язана з 

системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу дітей та підлітків, 

учнівської та студентської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, 

підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні 

здорового дозвілля,  збереженні тривалості  активного життя дорослого населення.  

Спортивне життя у Деражнянській МТГ реалізовує відділ освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради.  

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 2021 році 

деяких наших вихованок було запрошено у резерв збірної України U16 з класичного 

волейболу.   

На території громади щороку проводяться турніри з класичного та пляжного 

волейболу, де беруть участь любительські команди: жіночі, чоловічі та мікси. 

Любительські волейбольні жіночі команди –  Клеопатра, Олімпійські Чемпіони та 

Вікторія. Любительські волейбольні чоловічі команди – Галичина, Поділля, Імпульс. 

Офіційно в обласних і всеукраїнських турнірах та чемпіонатах змагаються юні 

спортсмени спортивного клубу СК «Деражнянець» в таких видах спорту: дзюдо, самбо, 

рукопашний бій, військово-прикладне багатоборство. 

На фінансування «Програми розвитку волейболу в м. Деражня на 2021 - 2023 роки»  

(громадська організація Деражнянський фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»), у 2021 

році було передбачено – 25,0 тис. грн., використано стовідсотково. На фінансування 

«Програми розвитку футболу в м. Деражня на 2019 – 2024 роки» (громадська організація 

«Наш футбол»), у 2021 році було передбачено 45,0 тис. грн., використано стовідсотково. 

По «Програмі розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської територіальної громади 

на 2021 рік» при плані 109,2 тис. грн., використано 109,1 тис. грн. 
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На території Деражнянської МТГ протягом 2021 року щомісячно проводилися 

спортивні заходи з різних видів спорту: змагання з настільного тенісу, відкриті турніри з 

волейболу серед жінок та чоловіків, спартакіади школярів, відкриті першості з футзалу 

серед ветеранів, дорослих, вихованців ДЮСШ, чемпіонати з шахів, рукопашного бою та 

інші. 

Основні спортивні заходи 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради,  

що були проведені у 2021 році 

 

№ 

п/п 
Назва спортивного заходу 

Термін 

виконання 

 Місце 

проведення 

Сума,  

грн. 

1 

Відкрита першість з  

футзалу серед ветеранів  

(Неолімпійський вид спорту) 

Січень м. Деражня 

2400 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

2 

Чемпіонат  з футзалу серед  

дорослих (Неолімпійський 

вид спорту) 

Січень м. Деражня 
2700 грн.  

(грамоти, медалі, призи)                  

3 

Відкрита першість з футзалу    

серед вихованців ДЮСШ  

(Неолімпійський вид спорту)                      

Січень м. Деражня 

             3200 грн.  

(грамоти, медалі, призи) 

 

4 

Змагання з настільного 

тенісу  пам’яті вчителя 

фізичного виховання           

Миколи Труса 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м. Деражня 

1900 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

5 

Відкритий  турнір    з     

волейболу серед жінок 

присвячений пам`яті Лариси 

Беднарської 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий  м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

6 

Відкритий  турнір    з     

волейболу серед чоловіків  

присвячений пам`яті  

Лариси Беднарської 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий  м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

7 
Чемпіонат з шахів 

(Неолімпійський вид спорту) 
     Лютий м. Деражня 

1600 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

8 

Турнір з  футзалу серед 

молоді присвячений пам’яті 

воїнів –інтернаціоналістів 

(Неолімпійський вид спорту) 

     Лютий  м. Деражня 
2600 грн. 

(грамоти,медалі, призи) 

9 

Відкритий  турнір   з     

волейболу серед жінок 

присвячений пам`яті Миколи 

Гречко (Олімпійський вид 

спорту) 

     Лютий м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

10 

Чемпіонат  з волейболу  

серед чоловіків присвячений 

пам`яті        Миколи Гречко 

(Олімпійський вид спорту) 

Лютий м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 
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11 

  Спартакіада  школярів 

Деражнянської міської 

громади   

(Неолімпійський вид спорту) 

Січень – 

Грудень 
м. Деражня 

8000 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

12 

 Спартакіада  школярів 

Деражнянської міської 

громади   

(Олімпійський вид спорту) 

Січень – 

Грудень 
м. Деражня 

9000 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

13 
Змагання членів профспілки 

працівників освіти 
Квітень  м. Деражня - 

14 

Міський захід «Спорт для 

всіх-спільна турбота», 

(Неолімпійський вид спорту) 

Квітень м. Деражня 

2400 грн. 

(краска, спортивний 

інвентар) 

15 
Першість з боксу серед дітей  

(Олімпійський вид спорту) 
Квітень м. Деражня 

3500 грн. 

(спортивний інвентар, 

грамоти, медалі) 

16 

Естафета серед дітей 

присвячена Дню Перемоги 

(Неолімпійський вид спорту) 

      

Травень 
м. Деражня 

1400 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

17 

Спортивні масові заходи до 

Міжнародного Дня захисту 

дітей 

(Неолімпійський вид спорту) 

    Червень м. Деражня 

2400 грн. 

(грамоти , медалі , призи 

) 

18 

Спортивні масові заходи до 

Дня Конституції Дня молоді 

та Дня міста 

(Неолімпійський вид спорту) 

Червень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти , медалі , призи 

) 

19 

Спортивно-масові заходи з 

нагоди Міжнародного дня 

боротьби із зловживання 

наркотиками 

(Неолімпійський вид спорту) 

Червень м. Деражня 
1700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

20 

Міські фінальні спортивні 

заходи для дітей у літній 

канікулярний період «Спорт 

для всіх у кожному дворі» 

(Неолімпійський вид спорту) 

Червень-

серпень 
м. Деражня 

2200 грн. 

(грамоти, медалі, 

призи) 

21 

Пляжний волейбольний 

турнір (жінки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Липень м. Деражня 
2600 грн. 

(грамоти, медалі, кубки) 

22 

Пляжний волейбольний 

турнір (чоловіки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Липень м. Деражня 
2600 грн. 

(грамоти, медалі, кубки)  

23 

Парковий волейбол 

(чоловіки) 

(Неолімпійський вид спорту) 

Серпень м. Деражня 
2600 грн. 

(грамоти, медалі, кубки) 

24 
Парковий волейбол (жінки) 

(Неолімпійський вид спорту) 
Серпень м. Деражня 

2600 грн. 

(грамоти, медалі, кубки) 
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25 

Спортивно-масові заходи 

присвячені Дню 

незалежності України 

(Неолімпійський вид спорту) 

Серпень м. Деражня 

2500 грн. 

(грамоти, медалі, 

призи) 

26 

 Спортивно-масові заходи до 

Дня фізичної культури та 

спорту в Україні 

(Неолімпійський вид спорту) 

Вересень м. Деражня 

2500 грн. 

(грамоти, медалі, 

призи) 

27 

Чемпіонат з рукопашного 

бою  дітей (Неолімпійський 

вид спорту) 

Вересень м. Деражня 

2300 грн. 

(грамоти, медалі, 

призи) 

28 

 Змагання з  футболу  

пам’яті  воїнів АТО 

(Олімпійський вид спорту) 

Вересень м. Деражня 
2400 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

29 

 Змагання з міні-футболу 

серед дворових, вуличних та 

мікрорайонів міста команд 

«Кубок мера» до Дня 

місцевого самоврядування 

(Олімпійський вид спорту) 

Жовтень-

листопад 
м. Деражня 

2300 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

30 

Спортивно-масові заходи з 

нагоди Дня Укранського 

козацтва та Захисника 

України 

(Неолімпійський вид спорту) 

Жовтень м. Деражня 

2300 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

31 

Змагання з волейболу серед 

жіночих  команд  міста  

«Кубок мера» до Дня 

місцевого самоврядування 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700  грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

32 

Змагання з волейболу серед 

чоловічих  команд  міста  

«Кубок мера» до Дня 

місцевого самоврядування 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

33 

Змагання з шахів серед 

людей похилого віку до 

Міжнародного Дня людей з 

обмеженими можливостями 

(Неолімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

1800 грн.                           

(грамоти, медалі, призи) 

 

34 

Турнір з волейболу   серед 

чоловіків присвячений 

пам`яті вчителю хімії Івахова 

Василя (Олімпійський вид 

спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

35 

Турнір з волейболу серед 

жінок присвячений пам`яті 

вчителю хімії Івахова Василя 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 
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36 

Змагання з фут залу  

серед дітей  

(Неолімпійський вид 

спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

37 
Чемпіонат з шахів 

(Неолімпійський вид спорту) 
Грудень м. Деражня 

1800 грн.                           

(грамоти, медалі, призи) 

 

38 

Першість з боксу серед 

молоді  

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

3500 грн. 

(спортивний інвентар, 

грамоти, медалі) 

39 

Турнір  з волейболу  

присвячений пам`яті 

Артенюка Олекандра 

(жінки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

40 

Турнір  з волейболу  

присвячений пам`яті 

Артенюка Олекандра  

(чоловіки) 

(Олімпійський вид спорту) 

Грудень м. Деражня 

2700 грн. 

(грамоти, медалі, призи) 

 

 Разом   109 200 грн. 

 

ХІІІ. Охорона навколишнього природного середовища та земельні відносини 

 

На території громади проводяться заходи по озелененню, висаджуються дерева, 

кущі та інші саджанці, з метою покращення екологічного природного середовища та 

естетичної привабливості території громади. 

Комунальне водогосподарське підприємство «Авангард» Деражнянської міської 

ради, що знаходиться у с. Яблунівка займається охороною, утриманням та експлуатацією 

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. 

Щороку реалізовується програма поводження з твердими побутовими відходами 

«Чисте місто» на 2016-2025 роки, із запровадженням сучасних технологій сортування, 

переробки та захоронення твердих побутових відходів.  

Метою програми є скорочення накопичення обсягу ТПВ на сміттєвому полігоні та 

використання як вторинної сировини тари і упаковки, використання новітнього світового 

досвіду у сфері поводження з ТПВ. 

За час дії програми придбано контейнери для збирання твердих побутових відходів, 

сміттєзбиральна техніка; виконано роботи по влаштуванню огорожі та обвалуванню 

полігону, виконано роботи по утриманню та поточному ремонту під’їзної дороги до 

полігону. 
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За даними звіту відділу земельних відносин та екології Деражнянської міської ради 

за 2021 рік: 

 

№ Вид рішення Кількість Гектарів 

1 Надано дозволів на проекти землеустрою 1143   

 

відмови 310   

2 Затверджено дозволів на розробку проектів землеустрою: 1177   

 

в т.ч. у власність  1108   

 

в т.ч. в користування 5 51211 

 

в т.ч. в оренду 7 2,4743 

 

відмова у затвердженні проектів землеустрою 43   

3 Передано в оренду земельних ділянок 12   

 

Відмовлено в оренді земельних ділянок 2 6,5817 

 

Припинення оренди земельних ділянок 21   

4 Експертна оцінка земельних ділянок 8   

5 Безоплатна приватизація земельних ділянок 221   

 

Безоплатна приватизація (сумісна власність) 11   

 

Відмови у безоплатній приватизації 10   

6 Дозвіл на розробку технічної документації 37   

 

Відмови у наданні дозволу на розробку технічної 

документації 
8   

7 Виділення земельної частки (паю) 48   

8 Зміни до договорів оренди земельних ділянок 4   

9 Зміни до рішень сесії щодо земельних питань 95   

10 Припинення постійного користування земельних ділянок 3   

11 

Затвердження нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок 
1   

12 Дозвіл на розробку проектів землеустрою під пасовища 41 726,472 

13 

Дозвіл на розробку документації на поділи земельних 

ділянок 
39   

 

Затвердження документації поділів земельних ділянок 27   

14 Земельні торги 2 0,4035 

 

в т.ч. відмова 1 0,1 

15 

Розгляд заяв громадян щодо затвердження проектів 

(відмови) 
16   

16 Затвердження нормативної оцінки земель населених пунктів 4   

17 Дозвіл на користування мисливськими угіддями 3 546 

18 Продаж земель  фермерських господарств 3 84,0004 

 
ХІV. Надання адміністративних послуг жителям  

міської територіальної громади 

 

Відділ надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради (далі – ВНАП, Відділ) створено рішенням Деражнянської 

міської ради від 24.11.2020 р. № 5 «Про затвердження структур виконавчих органів 
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Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», 

який розпочав свою діяльність 25.02.2021 року. 

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. 

Співпрацю налаштовано із 10-ма суб’єктами надання адміністративних послуг, а 

саме: 

 Деражнянський сектор Державної міграційної служби України в 

Хмельницькій області; 

 Головне управління Держгеокадастру в Хмельницькій області; 

 Відділ у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області;  

 Деражнянське управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області; 

 Деражнянський сектор Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області; 

 Управління соціального захисту населення Хмельницької 

райдержадміністрації; 

 Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької 

облдержадміністрації; 

 Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції; 

 Управління Держпраці у Хмельницькій області; 

 Відділ містобудування та архітектури апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради. 

Приміщення ВНАПу розраховане на 9 робочих місць, 3 з яких займають 

адміністратори ВНАП. 

З метою якісного обслуговування громадян Відділ обладнано меблями, 

оргтехнікою, забезпечено інтернет-мережею та телефонним зв’язком, розміщено 

інформаційні стенди.  Для зручності відвідувачів є доступ до мережі Інтернет, 

розташовані зручні місця для очікування і заповнення документів. Для людей з 

обмеженими можливостями вхід до приміщення Відділу облаштовано пандусом. 

Поряд із приміщенням забезпечено місця для паркування автотранспорту. 

Неподалік розташована зупинка громадського транспорту. 

Отже, загальна площа приміщення, матеріально-технічне забезпечення Відділу, 

чисельність кваліфікованих працівників надає можливість збільшувати перелік 

адміністративних послуг для ефективної роботи ВНАП з метою якісного, зручного та 

повноцінного обслуговування кожного жителя громади. 
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Відділом надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради за січень-грудень 2021 року надано 16461 адміністративна 

послуга, отримано коштів за платні послуги у сумі 733 800,00 грн.  

 

 Надані адміністративні послуги за січень – грудень 2021 року 

№ 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 

психічно хворим, інвалідам дитинства, допомога на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях) 

1220 

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) 
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ХV. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Згідно статистичних даних Головного управління статистики у Хмельницькій 

області протягом 2021 року експорт товарів у Деражнянській МТГ становив 10432,0 

тис. дол. США, що становить 97,8 % до відповідного періоду 2020 року. 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. 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 

по Деражнянській МТГ за січень – грудень 2021 року 

 

 

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 
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Товарна структура зовнішньої торгівлі по Деражнянській МТГ  

за січень – грудень 2021 року 

 

Республіка Молдова 132,9 173,6 

Румунія 757,3 141,6 

Сполучене королівство 

Великої Британії та 

Північної 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 

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 

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 
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Додаток 1 

Рішення міської ради 

від 27 квітня 2022 року  

№____ 

 

Інформація щодо стану виконання програм на 01 січня 2022 року,  

які діяли на території Деражнянської міської територіальної громади протягом 2021 року 
 

№ 

п/п 

Назва програми Місцевий бюджет 

тис. грн. 

Назва заходу 

1 2 3 4 

1 Програма профілактики злочинності на території 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

 

75,0 

 

Придбання ПММ 

2 Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

318,9 225,3 – заробітна плата,  

32,3 – нарахування на з\ту,  

5,8 – придбання,  

8,5 – послуги, 

47,0 – оплата енергоносіїв 

3 Програма забезпечення надання медико-санітарної допомоги 

населенню Деражнянської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки 

1853,9 Заробітна плата, нарахування на з\ту, 

медикаменти, енергоносії, комп’ютери, медична 

техніка 

4 Програма транспортування хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької 

обласної лікарні на 2021-2023 роки 

178,6 Заробітна плата та нарахування на з\ту водія, 

придбання ПММ 

5 Програма «Організація безкоштовного харчування дітей у 

закладах освіти Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

1788,5 Придбання продуктів харчування 

6 Програма допомоги на поховання на 2021 рік 7,6 Надано допомогу (7 чол.) 

7 П р о г р а м а благоустрою Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

7665,9 3413,3 – заробітна плата та нарахування, 

1746,1 – придбання ПММ, 

630,4 – поточний ремонт прибудинкової території 

та інші роботи і послуги, 

899,1 – вуличне освітлення, 
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977,0 – придбання предметів та матеріалів 

8 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 

 

45,0 

 

Придбання ПММ 

9 Програма відшкодування витрат за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2021 рік 

 

100,0 

 

Відшкодування витрат за пільгове перевезення 

10 П р о г р а м а підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної 

операції на 2021 рік 

 

120,0 

 

Надано матеріальну допомогу (12 чол.) 

11 Програма проведення культурно – масових заходів в 

деражнянській міській територіальній громаді на 2021 рік 

201,6 Проведення заходів відповідно до плану 

12 П р о г р а м а проведення протиепідемічних заходів з 

ліквідації та попередження епідемії коронавірусної хвороби 

м. Деражня на 2021 рік 

3,9 Придбання ПММ 

13 Програма розвитку фізичної культури і спорту 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

109,1 Придбання грамот, кубків, спортивне 

спорядження 

14 П р о г р а м а компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті приміського 

сполучення та в автомобільному транспорті загального 

користування приміського та міжміського сполучення на 

2021 рік 

 

263,5 

 

Відшкодування витрат пільгових перевезень 

15 П р о г р а м а «Піклування» Деражнянської міської ради на 

2021-2023 роки 

72,5 Надано матеріальну допомогу (73 чол.) 

16 Програма розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради на 

2021 - 2023 роки 

 

3148,9 

2157,8 – поточні видатки, в т.ч.: 139,5 – 

медикаменти; 111,7 – послуги; 1906,6 – 

енергоносії. 

991,1 – капітальні видатки, в т.ч.: 554,7 – кап. 

роботи на доступність приміщень для людей з 

обмеженими можливостями; 37,9 – монітор 

пацієнта; 398,5 – капітальний ремонт 

інфекційного відділення. 
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17 Програма «Діти Деражнянщини» на 2021-2025 роки 

Деражнянської міської ради 

7,0 Заходи до Дня захисту дітей 

18 Програма поліпшення організації підготовки громадян до 

військової служби, приписки до призовної дільниці, призову 

на строкову військову службу, призову 

військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на 

військову службу за контрактом, відбору та прийняття на 

службу у військовому резерві на 2021 - 2023 роки 

 

 

- 

 

 

- 

19 Програма розвитку культури Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

- - 

20 Програма «Питна вода» Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

640,7 603,9 – поточні видатки, в т.ч.: 139,3 – поточний 

ремонт; 40,8 – ПММ, 423,8 – матеріали. 

36,8 – капітальні видатки, в т.ч.: 29,6 – насоси 

глибинні; 7,2 – касовий апарат. 

21 Програма оздоровлення та відпочинку дітей Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

100,0 Оздоровлення 11 дітей 

22 Програма розвитку рибного господарства Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 – 2024 роки 

 

 

- 

 

- 

 

23 Програма розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької 

області на 2020-2024 роки 

45,0 Оплата відряджень 

24 Програма розвитку волейболу в місті Деражні на 2020-2023 

роки 

25,0 Оплата відряджень 

25 Програма розвитку автомобільних доріг загального 

користування державного значення у м. Деражня 

Хмельницької області на 2020-2021 роки 

6202,5 1511,9 – поточний ремонт доріг, 

4690,6 – капітальний ремонт доріг 

26 Програма мобілізації зусиль Деражнянської міської ради і 

Управління міграційної служби України в Хмельницькій 

області по забезпеченню реалізації державної міграційної 

політики на 2019-2023 роки 

 

- 

 

- 

 

27 Програма поводження з твердими побутовими відходами 

«Чисте місто» на 2016-2025 роки 

 

- 

 

- 

28 Програма національно-патріотичного виховання молоді 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

 

- 
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Додаток 2 

Рішення міської ради 

від 27 квітня 2022 року  

№____ 

 

Дані щодо здійснення публічних закупівель  

по Деражнянській МТГ 

за 2021 рік 

 

  ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  04403025 

№

 

п/п 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Розмір 

бюджетного 

призначенн

я та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі: 

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Ціна 

договору 

Економія 

бюджетних 

коштів 

1

1 

Газ природний ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо 

951 855,00 Переговорна 

(скорочена) 

 951 855,00 0,00 

2

2 

Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

504 790,00 Відкриті торги Листопад, 

2021 

396 066,00 108 724,00 

3

3 

Послуги з підключення 

закладів соціальної 

інфраструктури до 

широкосмугового доступу 

до Інтернету 

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів 

530 449,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

365 000,00 165 449,00 

4

4 

Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

299 637,60 Відкриті торги Березень, 

2021 

236 556,00 63 081,60 

5

5 

Офісне устаткування та 

приладдя різне 

ДК 021:2015: 30190000-

7 – Офісне устаткування 

та приладдя різне 

15 600,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Листопад, 

2021 

13 245,00 2 355,00 
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6

6 

Послуги телефонного зв'язку 

та передачі даних 

(телекомунікаційні послуги) 

ДК 021:2015: 64210000-

1 – Послуги 

телефонного зв’язку та 

передачі даних 

13 650,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Жовтень, 

2021 

13 650,00 0,00 

7

7 

«Комп’ютерне обладнання в 

асортименті» 

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання 

3 600,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Червень, 2021 2 599,00 1 001,00 

8

8 

«Реконструкція існуючих 

газових мереж з зміною ВОГ 

теплогенераторної для 

опалення адмінбудівлі по 

вул. Миру, 13 в м. Деражня 

Хмельницької області (в 

частині - розрахунок ВОГ, 

заміна ВОГ, приведення до 

діючих норм)». 

ДК 021:2015: 45454000-

4 – Реконструкція 

110 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Квітень, 2021 109 374,00 626,00 

9

9 

Ком’ютерне обладнання: 

Canon i-SENSYS MF3010 

(5252B004), Миші 

ком’ютерні: провідні, 

безпровідні, Флеш-

накопичувач Transcend 

JetFlash  8GB, Клавіатура 

Usb 

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання 

59 200,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Лютий, 2021 51 549,00 7 651,00 

1

10 

Комп'ютер в комплекті 

AMD G22 

ДК 021:2015: 30210000-

4 – Машини для 

обробки даних 

(апаратна частина) 

102 400,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Лютий, 2021 92 696,00 9 704,00 

  Разом  2 591 181,60   2 232 590,00 358 591,60 
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  КНП «ДЕРАЖНЯНСЬКА МБЛ» — 02004226 

№ 

п/п 
Назва предмета закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі: 

Вид закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Ціна 

договору 

Економія 

бюджетних 

коштів 

1 
«Електрична енергія» 

(Електрична енергія) 

ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

2 001 000,00 Відкриті торги Листопад, 

2021 

1 508 000,00 493 000,00 

2 

Гістологічні та 

патологоанатомічні 

дослідження 

ДК 021:2015: 85110000-

3 – Послуги 

лікувальних закладів та 

супутні послуги 

248 680,00 Відкриті торги Березень, 2021 Торги не відбулися 

3 

Медичний принтер сухого 

друку зображень у форматі 

DIСOM 

ДК 021:2015: 33110000-

4 – Візуалізаційне 

обладнання для потреб 

медицини, стоматології 

та ветеринарної 

медицини 

200 000,00 Відкриті торги Березень, 2021 197 950,00 2 050,00 

4 

Системи реєстрації медичної 

інформації та дослідне 

обладнання (комплекс 

комп’ютерний 

електронейроміографічний в 

комплекті, комплекс 

електроенцефалографічний 

комп’ютерний в комплекті) 

(НК 024:2019 - 11474 

Електроміограф, 11467 

Електроенцефалограф) 

ДК 021:2015: 33120000-

7 – Системи реєстрації 

медичної інформації та 

дослідне обладнання 

380 000,00 Відкриті торги Березень, 2021 Торги відмінено 

5 Гістологічні та ДК 021:2015: 85110000- 248 680,00 Відкриті торги Лютий, 2021 Торги не відбулися 
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патологоанатомічні 

дослідження 

3 – Послуги 

лікувальних закладів та 

супутні послуги 

6 

Azithromycin, Amikacin, 

Amiodarone, Amiodarone, 

Amoxicillin and beta-lactamase 

inhibitor, Acetylcysteine, 

Rabies immunoglobulin, 

Atropine, Benzyl benzoate, 

Bisoprolol, Warfarin, 

Verapamil, Aqua pro 

injectioni*, Heparin, 

Hydrocortisone, 

Hydroxyethylstarch, Glucose, 

Glucose, Dexamethasone, 

Digoxin, Diclofenac, 

Drotaverine, Dopamine, 

Enalapril, Epinephrine, 

Ethanol, Isosorbide dinitrate, 

Isosorbide dinitrate, Insulin 

(human), Potassium chloride, 

Electrolytes, Electrolytes, 

Captopril, Carvedilol, 

Acetylsalicylic acid, 

Clopidogrel, Levofloxacin, 

Lidocaine, Loperamide, 

Loratadine,Losartan, 

Magnesium sulfate, Mannitol, 

Metoclopramide, Metoprolol, 

Metronidazole, Meropenem, 

Metamizole sodium, Naloxone, 

Thiosulfate, Sodium chloride, 

Sodium chloride, Sodium 

chloride, Oseltamivir, 

Oxytocin, Oxybuprocaine, 

ДК 021:2015: 33600000-

6 – Фармацевтична 

продукція 

1 625 396,00 Відкриті торги Січень, 2021 1 411 464,79 213 931,21 
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Omeprazole, Omeprazole, 

Ofloxacin, Paracetamol, 

Paracetamol, Prednisolone, 

Spironolactone, Theophylline, 

Tranexamic acid, 

Phenylephrine, Fluconazole, 

Furosemide, Ceftriaxone, 

Ceftazidime, Cefepime, 

Ciprofloxacin, 

Cyanocobalamin, Enoxaparin, 

Enoxaparin, («Ketamine», 

«Morphine», «Fentanyl», 

«Propofol», «Diazepam», 

«Suxamethonium», 

«Atracurium», «Thiopental», 

«Tropicamide») 

7 
ПАЛИВНА ДЕРЕВИНА 

(Тверда порода) 

ДК 021:2015: 03410000-

7 – Деревина 

1 152 900,00 Відкриті торги Січень, 2021 810 873,00 342 027,00 

8 

Поточний ремонт системи 

опалення в будівлі 

інфекційного корпусу КНП 

"Деражнянська МБЛ" по 

вул.Подільській, 1 в 

м.Деражня Хмельницького 

району Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45450000-

6 – Інші завершальні 

будівельні роботи 

112 658,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Грудень, 2021 112 218,85 439,15 

9 

Поточний ремонт кабінетів 

для медперсоналу в будівлі 

інфекційного корпусу КНП 

"Деражнянська МБЛ" по 

вул.Подільській, 1 в 

м.Деражня Хмельницького 

району Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45450000-

6 – Інші завершальні 

будівельні роботи 

137 245,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Грудень, 2021 136 886,16 358,84 
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10 

Капітальний ремонт будівлі 

інфекційного корпусу КНП 

"Деражнянська МБЛ" по вул. 

Подільській, 1 в  м.Деражня 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45453000-

7 – Капітальний ремонт 

і реставрація 

1 456 498,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Серпень, 2021 1 455 248,80 1 249,20 

11 

Послуги по доробці та 

коригуванню медичної 

інформаційної системи 

«Медікс» 

ДК 021:2015: 72240000-

9 – Послуги з аналізу та 

програмування систем 

199 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Березень, 2021 199 000,00 0,00 

12 

ДК 021:2015-4545 Інші 

завершальні будівельні 

роботи 45450000-6 – 

Капітальний ремонт-

влаштування пандуса до 

будівлі нового лікувального 

корпусу КНП "Деражнянська 

МБЛ" по вул. Подільській, 1 

в м.Деражня, Хмельницької 

області. 

ДК 021:2015: 45450000-

6 – Інші завершальні 

будівельні роботи 

286 890,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Лютий, 2021 285 990,00 900,00 

13 

ДК 021:2015-4545 Інші 

завершальні будівельні 

роботи 45450000-6 – 

Капітальний ремонт-

влаштування пандуса до 

будівлі поліклініки КНП 

"Деражнянська МБЛ" по вул. 

Подільській, 1 в м.Деражня, 

Хмельницької області. 

ДК 021:2015: 45450000-

6 – Інші завершальні 

будівельні роботи 

286 288,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Лютий, 2021 285 806,00 482,00 

14 

Нафта і дистиляти (бензин 

автомобільний А-92, 

дизельне паливо, газ 

скраплений) , (бензин 

автомобільний А-92, 

ДК 021:2015: 09130000-

9 – Нафта і дистиляти 

189 740,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Січень, 2021 Торги не відбулися 
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дизельне паливо, газ 

скраплений) 

  Разом   7 457 875,00     6 403 437,60 1054437,40 

 

  Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради – 44013857 

№ 

п/п 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі: 

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Ціна 

договору 

Економія 

бюджетних 

коштів 

1 Телевізор ДК 021:2015: 32320000-

2 – Телевізійне й 

аудіовізуальне 

обладнання 

210 700,00 Відкриті торги Листопад, 

2021 

210 400,00 300,00 

2 Реконструкція системи 

теплопостачання 

Деражнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Імені Героя 

України Івана Зубкова, що 

розташована за адресою: м. 

Деражня вул. В.Соломчука, 2 

ДК 021:2015: 45454000-

4 – Реконструкція 

2 000 000,00 Відкриті торги Листопад, 

2021 

2 000 000,00 0,00 

3 Комплект друкувального 

обладнання для учнів з 

особливими освітніми 

потребами (інклюзія), 

принтер для Деражнянського 

ЗДО №4 «Журавлик» 

(інклюзія), принтер для 

спеціалістів відділу освіти 

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання 

57 450,00 Відкриті торги Листопад, 

2021 

57 446,00 4,00 



53 

 

4 Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

1 500 950,00 Відкриті торги Жовтень, 

2021 

1 446 370,00 54 580,00 

5 Природний газ ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо 

2 544 000,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

Торги не відбулися 

 

6 Молоко коров’яче питне 

пастеризоване 

ДК 021:2015: 15510000-

6 – Молоко та вершки 

121 125,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

120 786,00 339,00 

7 Масло вершкове ДК 021:2015: 15530000-

2 – Вершкове масло 

54 945,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

54 336,00 609,00 

8 Сир кисломолочний, сир 

твердий 

ДК 021:2015: 15540000-

5 – Сирні продукти 

121 978,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

121 352,40 625,60 

9 Природний газ ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо 

1 828 500,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

Торги не відбулися 

10 Риба (хек) морожена ДК 021:2015: 15220000-

6 – Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби 

морожені 

119 435,68 Відкриті торги Вересень, 

2021 

113 753,30 5 682,38 

11 Сир кисломолочний, сир 

твердий 

ДК 021:2015: 15540000-

5 – Сирні продукти 

121 978,00 Відкриті торги Серпень, 2021 Торги не відбулися 

12 Буряк, морква, цибуля, 

капуста пізня, помідори, 

огірки, яблука, лимони, 

апельсини, банани 

ДК 021:2015: 03220000-

9 – Овочі, фрукти та 

горіхи 

168 000,00 Відкриті торги Серпень, 2021 130 000,00 38 000,00 

13 Масло вершкове ДК 021:2015: 15530000-

2 – Вершкове масло 

54 945,00 Відкриті торги Серпень, 2021 Торги не відбулися 

 

14 Лот 1: м'ясо свине 

охолоджене; Лот 2: філе 

куряче охолоджене 

ДК 021:2015: 15110000-

2 – М’ясо 

490 000,00 Відкриті торги Серпень, 2021 488 041,09 1 958,91 

15 Молоко коров’яче питне 

пастеризоване 

ДК 021:2015: 15510000-

6 – Молоко та вершки 

121 125,00 Відкриті торги Серпень, 2021 Торги не відбулися 
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16 код ДК 021:2015 - 30230000-

0 «Комп’ютерне 

обладнання» 

(Багатофункціональні 

пристрої для початкових 

класів) 

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання 

89 152,00 Відкриті торги Серпень, 2021 Торги не відбулися 

17 Сучасні меблі для 

початкових класів «Нова 

Українська школа»: Лот 1 - 

комплект з столу учнівського 

одномісного зі змінною 

висотою та регулюванням 

кута нахилу стільниці та 

стільця (НУШ), Лот – 2 - 

комплект з столу учнівського 

одномісного  зі змінною 

висотою та регулюванням 

кута нахилу стільниці та 

стільця 

ДК 021:2015: 39160000-

1 – Шкільні меблі 

403 078,06 Відкриті торги Липень, 2021 Торги не відбулися 

18 Телевізор, мультимедійний 

проектор 

ДК 021:2015: 32320000-

2 – Телевізійне й 

аудіовізуальне 

обладнання 

235 610,00 Відкриті торги Липень, 2021 234 204,00 1 406,00 

19 Лот 1 - Комп’ютерне 

обладнання для початкових 

класів (ноутбуки), Лот 2 - 

Комп’ютерне обладнання 

для початкових класів 

(ноутбуки), Лот 3 - 

Багатофункціональні 

пристрої для початкових 

класів 

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання 

512 349,00 Відкриті торги Липень, 2021 396 000,00 116 349,00 
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20 Сучасні меблі для 

початкових класів «Нова 

Українська школа»: Лот 1 - 

комплект з столу учнівського 

одномісного зі змінною 

висотою та регулюванням 

кута нахилу стільниці та 

стільця (НУШ), Лот – 2 - 

комплект з столу учнівського 

одномісного  зі змінною 

висотою та регулюванням 

кута нахилу стільниці та 

стільця, Лот 3 - стінки для 

дидактичних матеріалів 

ДК 021:2015: 39160000-

1 – Шкільні меблі 

152 000,00 Відкриті торги   1 

ЛОТ ПРОЙШОВ на 

152 тис. 

Липень, 2021 137 912,00 14 088,00 

21 Комплекти сучасних меблів 

для початкових класів «Нова 

Українська школа» (стіл 

учнівський одномісний, 

стілець учнівський, стінка 

для дидактичних матеріалів) 

ДК 021:2015: 39160000-

1 – Шкільні меблі 

539 300,00 Відкриті торги Липень, 2021 Торги не відбулися 

 

22 Дрова паливні ДК 021:2015: 03410000-

7 – Деревина 

410 220,00 Відкриті торги Квітень, 2021 375 732,90 34 487,10 

23 Бензин А-95, дизельне 

паливо 

ДК 021:2015: 09130000-

9 – Нафта і дистиляти 

660 150,00 Відкриті торги Квітень, 2021 659 923,20 226,80 

24 Дрова паливні ДК 021:2015: 03410000-

7 – Деревина 

410 220,00 Відкриті торги Квітень, 2021 Торги не відбулися 

25 Бензин А-95, дизельне 

паливо 

ДК 021:2015: 09130000-

9 – Нафта і дистиляти 

660 150,00 Відкриті торги Квітень, 2021 Торги не відбулися 

26 Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

2 964 000,00 Відкриті торги Березень, 

2021 

2 393 999,99 570 000,01 

27 Риба (хек) заморожена ДК 021:2015: 15220000-

6 – Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби 

223 500,00 Відкриті торги Лютий, 2021 175 820,00 47 680,00 
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морожені 

28 Сир кисломолочний, сир 

твердий 

ДК 021:2015: 15540000-

5 – Сирні продукти 

315 765,00 Відкриті торги Лютий, 2021 305 085,00 10 680,00 

29 Буряк, морква, цибуля, 

капуста пізня, помідори, 

огірки, яблука, лимони, 

апельсини, банани 

ДК 021:2015: 03220000-

9 – Овочі, фрукти та 

горіхи 

279 450,00 Відкриті торги Лютий, 2021 254 449,00 25 001,00 

30 Риба (хек) заморожена ДК 021:2015: 15220000-

6 – Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби 

морожені 

223 500,00 Відкриті торги Січень, 2021 Торги не відбулися 

 

31 Лот 1: м'ясо свине 

охолоджене; Лот 2: філе 

куряче охолоджене 

ДК 021:2015: 15110000-

2 – М’ясо 

627 350,00 Відкриті торги Січень, 2021 475 540,00 151 810,00 

32 Сир кисломолочний, сир 

твердий 

ДК 021:2015: 15540000-

5 – Сирні продукти 

315 765,00 Відкриті торги Січень, 2021 Торги не відбулися 

33 Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

4 015 000,00 Відкриті торги Січень, 2021 3 520 000,00 495 000,00 

34 Природний газ ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо 

1 815 000,00 Відкриті торги Січень, 2021 1 570 800,00 244 200,00 

35 Вершкове масло ДК 021:2015: 15530000-

2 – Вершкове масло 

243 456,00 Відкриті торги Січень, 2021 211 200,00 32 256,00 

36 Молоко коров’яче питне 

пастеризоване, молоко 

згущене 

ДК 021:2015: 15510000-

6 – Молоко та вершки 

286 215,00 Відкриті торги Січень, 2021 272 037,72 14 177,28 

37 Буряк, морква, цибуля, 

капуста пізня, помідори, 

огірки, яблука, лимони, 

апельсини, банани 

ДК 021:2015: 03220000-

9 – Овочі, фрукти та 

горіхи 

279 450,00 Відкриті торги Січень, 2021 Торги не відбулися 

 



57 

 

38 Томатна паста, горох 

колотий, горошок зелений 

заморожений, сухофрукти, 

родзинки, чорнослив,курага) 

ДК 021:2015: 15330000-

0 – Оброблені фрукти 

та овочі 

187 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 159 999,00 27 001,00 

39 Цукор ДК 021:2015: 15830000-

5 – Цукор і супутня 

продукція 

115 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 104 370,00 10 630,00 

40 Макаронні вироби в/г, 

кускус 

ДК 021:2015: 15850000-

1 – Макаронні вироби 

107 500,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 100 057,40 7 442,60 

41 Фруктові соки в асортименті ДК 021:2015: 15320000-

7 – Фруктові та овочеві 

соки 

162 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 152 280,00 9 720,00 

42 Рафінована олія ДК 021:2015: 15420000-

8 – Рафіновані олії та 

жири 

135 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 103 148,00 31 852,00 

43 Реконструкція системи 

теплопостачання 

Деражнянського ліцею №2, 

що розташована за адресою: 

м. Деражня, вул. Л. 

Українки, 9 

ДК 021:2015: 45454000-

4 – Реконструкція 

350 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 350 000,00 0,00 

44 Дрова паливні ДК 021:2015: 03410000-

7 – Деревина 

199 900,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 Торги не відбулися 

45 Реконструкція системи 

теплопостачання 

Деражнянського ліцею №2, 

що розташована за адресою: 

м. Деражня, вул.  

Л. Українки, 9 

ДК 021:2015: 45454000-

4 – Реконструкція 

350 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Грудень, 2021 Торги не відбулися 

46 Планшети для учнів з 

особливими освітніми 

потребами для 

Деражнянського ліцею №2, 

Лозівської ЗОШ І-ІІІступкнів 

ДК 021:2015: 30210000-

4 – Машини для 

обробки даних 

(апаратна частина) 

71 280,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Листопад, 

2021 

71 200,00 80,00 
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(інклюзія) 

47 Риба (хек) заморожена ДК 021:2015: 15220000-

6 – Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби 

морожені 

100 050,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Листопад, 

2021 

95 475,50 4 574,50 

48 Планшети для учнів з 

особливими освітніми 

потребами для 

Деражнянського ліцею №2, 

Лозівської зош І-ІІІ ступенів 

(інклюзія) 

ДК 021:2015: 30210000-

4 – Машини для 

обробки даних 

(апаратна частина) 

71 280,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Листопад, 

2021 

Торги не відбулися 

 

49 Вугілля марки ДГ(13-100) ДК 021:2015: 09110000-

3 – Тверде паливо 

198 850,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

122 996,00 75 854,00 

50 Яйця курячі ДК 021:2015: 03140000-

4 – Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція 

50 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

49 872,10 127,90 

51 Вугілля марки ДГ (13-100) ДК 021:2015: 09110000-

3 – Тверде паливо 

198 850,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

Торги не відбулися 

52 Яйця курячі ДК 021:2015: 03140000-

4 – Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція 

50 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

Торги не відбулися 

53 Печиво ДК 021:2015: 15820000-

2 – Сухарі та печиво; 

пресерви з 

хлібобулочних і 

кондитерських виробів 

20 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

16 107,60 3 892,40 
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54 Картопля ДК 021:2015: 03210000-

6 – Зернові культури та 

картопля 

96 300,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

71 400,00 24 900,00 

55 Борошно пшеничне в/г, рис 

шліфований, пшенична 

крупа, ячмінна крупа, 

гречана крупа, перлова 

крупа, пшоно 

ДК 021:2015: 15610000-

7 – Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

90 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

88 934,00 1 066,00 

56 Цукор ДК 021:2015: 15830000-

5 – Цукор і супутня 

продукція 

42 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

36 386,00 5 614,00 

57 Томатна паста, горох 

колотий, сухофрукти 

ДК 021:2015: 15330000-

0 – Оброблені фрукти 

та овочі 

64 492,50 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Вересень, 

2021 

63 309,00 1 183,50 

58 Томатна паста , горох 

колотий, сухофрукти 

ДК 021:2015: 15330000-

0 – Оброблені фрукти 

та овочі 

64 492,50 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 Торги не відбулися 

59 Рафінована олія ДК 021:2015: 15420000-

8 – Рафіновані олії та 

жири 

54 998,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 54 522,00 476,00 

60 Сметана, йогурт ДК 021:2015: 15550000-

8 – Молочні продукти 

різні 

55 024,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 53 624,40 1 399,60 

61 Соки фруктові та овочеві в 

асортименті 

ДК 021:2015: 15320000-

7 – Фруктові та овочеві 

соки 

71 992,80 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 67 084,00 4 908,80 

62 Хліб пшеничний (білий), 

хліб житньо-пшеничний 

ДК 021:2015: 15810000-

9 – Хлібопродукти, 

свіжовипечені 

хлібобулочні та 

кондитерські вироби 

42 596,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 35 164,52 7 431,48 

63 Класні дошки ДК 021:2015: 39290000-

1 – Фурнітура різна 

83 100,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 58 741,00 24 359,00 
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64 Вивезення твердих 

побутових відходів закладів 

освіти та установ відділу 

освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради 

ДК 021:2015: 90510000-

5 – 

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям 

13 683,28 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Серпень, 2021 13 683,28 0,00 

65 Послуги з проведення 

профілактичного медичного 

огляду працівників закладів 

освіти Деражнянської 

територіальної громади 

ДК 021:2015: 85140000-

2 – Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні 

199 980,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Червень, 2021 189 074,80 10 905,20 

66 Путівки на оздоровлення та 

відпочинок дітей 

Деражнянської 

територіальної громади в 

дитячих закладах 

оздоровлення в межах 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 55240000-

4 – Послуги центрів і 

будинків відпочинку 

100 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Червень, 2021 99 999,90 0,10 

67 Путівки на оздоровлення та 

відпочинок дітей 

Деражнянської 

територіальної громади 

ДК 021:2015: 55240000-

4 – Послуги центрів і 

будинків відпочинку 

100 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Червень, 2021 Торги не відбулися 

68 Вивезення твердих 

побутових відходів 

ДК 021:2015: 90510000-

5 – 

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям 

83 985,20 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 83 985,20 0,00 

69 Яйця курячі ДК 021:2015: 03140000-

4 – Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція 

106 715,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 106 410,10 304,90 

70 Цукор ДК 021:2015: 15830000-

5 – Цукор і супутня 

продукція 

53 130,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 53 130,00 0,00 
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71 Борошно пшеничне в/г, рис 

шліфований, пшенична 

крупа, ячмінна крупа, 

гречана крупа, перлова 

крупа, манна крупа, пшоно, 

вівсяні пластівці 

ДК 021:2015: 15610000-

7 – Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

109 092,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 97 480,00 11 612,00 

72 Хліб пшеничний (білий), 

хліб житньо-пшеничний, 

батон нарізний, булка 

«Ромашка», плетінка 

«Ювілейна», пиріжок з 

повидлом 

ДК 021:2015: 15810000-

9 – Хлібопродукти, 

свіжовипечені 

хлібобулочні та 

кондитерські вироби 

175 242,22 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 150 082,17 25 160,05 

73 Соки фруктові та овочеві в 

асортименті 

ДК 021:2015: 15320000-

7 – Фруктові та овочеві 

соки 

66 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 59 400,00 6 600,00 

74 Сметана, йогурт, ряжанка, 

кефір 

ДК 021:2015: 15550000-

8 – Молочні продукти 

різні 

143 679,40 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 135 293,40 8 386,00 

75 Печиво, вафлі, сухарі 

панірувальні 

ДК 021:2015: 15820000-

2 – Сухарі та печиво; 

пресерви з 

хлібобулочних і 

кондитерських виробів 

73 500,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 55 596,60 17 903,40 

76 Яйця курячі ДК 021:2015: 03140000-

4 – Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція 

106 715,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 Торги не відбулися 

77 Хліб пшеничний (білий), 

хліб житньо-пшеничний, 

батон нарізний, булка 

«Ромашка», плетінка 

«Ювілейна», пиріжок з 

повидлом 

 

ДК 021:2015: 15810000-

9 – Хлібопродукти, 

свіжовипечені 

хлібобулочні та 

кондитерські вироби 

175 242,22 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 Торги не відбулися 
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78 Борошно пшеничне в/г, рис 

шліфований, пшенична 

крупа, ячмінна крупа, 

гречана крупа, перлова 

крупа, манна крупа, пшоно, 

вівсяні пластівці 

 

ДК 021:2015: 15610000-

7 – Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

109 092,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 Торги не відбулися 

79 Картопля ДК 021:2015: 03210000-

6 – Зернові культури та 

картопля 

 

120 000,00 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Лютий, 2021 96 899,00 23 101,00 

80 Лот 1: Вивезення твердих 

побутових відходів закладів 

освіти та установ відділу 

освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради 

в м.Деражня  

Лот 2: Вивезення твердих 

побутових відходів 

Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Лозівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-

садок) «Веселка» в смт. 

Лозове Деражнянського 

району Хмельницької 

області 

 

ДК 021:2015: 90510000-

5 – 

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям 

83 985,20 Спрощена/Допорого

ва закупівля 

Січень, 2021 Торги не відбулися 

 

  Разом   20 926839,08     18720893,57 2205945,51 

 

 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ» 
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№ 

п/п 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі: 

 

 

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Ціна 

договору 

Економія 

бюджетних 

коштів 

1 Труби та супутні вироби ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби 

 

 

270 433,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Листопад, 

2021 

259 613,00 10 820,00 

 Разом  270 433,00  

 

 259 613,00 10 820,00 

 КП «ДЕРАЖНЯНСЬКА ЖЕК №1» 

№ 

п/п 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі: 

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Ціна 

договору 

Економія 

бюджетних 

коштів 

1 Бензин А-92, Дизпаливо ДК 021:2015: 09130000-

9 – Нафта і дистиляти 

1 650 000,00 Відкриті торги Грудень, 

2021 

1 646 400,00 3 600,00 

2 Бензин А-92, Дизпаливо ДК 021:2015: 09130000-

9 – Нафта і дистиляти 

1 650 000,00 Відкриті торги Листопад, 

2021 

Торги не відбулися 

3 Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія 

1 848 000,00 Відкриті торги Грудень, 

2021 

1 512 000,00 336 000,00 
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4 Придбання та встановлення 

елементів дитячого 

майданчика 

ДК 021:2015: 37530000-

2 – Вироби для парків 

розваг, настільних або 

кімнатних ігор 

250 000,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

249 300,00 700,00 

5 Поточний ремонт 

прибудинкової території  

буд. №138, вул. Миру  

м. Деражня Хмельницької 

області 

ДК 021:2015: 71500000-

3 – Послуги, пов’язані з 

будівництвом 

248 711,00 Відкриті торги Жовтень, 

2021 

246 506,76 2 204,24 

6 Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вулиці 

Миру (від перехрестя з вул. 

Майдан Привокзальний до 

перехрестя з пров. Новий) в 

м. Деражня Хмельницької 

області 

ДК 021:2015: 45453000-

7 – Капітальний ремонт 

і реставрація 

1 629 384,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

1 598 923,93 30 460,07 

7 Капітальний ремонт ділянки 

вул. Подільська від буд.№3 

до перехрестя з вул. 

Л.Українки м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45453000-

7 – Капітальний ремонт 

і реставрація 

1 634 913,00 Відкриті торги Вересень, 

2021 

1 597 272,37 37 640,63 

8 Поточний ремонт 

дорожнього покриття 

ділянки вулиці Майдан-

Привокзальний від 

перехрестя з вул. Миру до 

перехрестя з вул. 

Грушевського м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45200000-

9 – Роботи, пов’язані з 

об’єктами завершеного 

чи незавершеного 

будівництва та об’єктів 

цивільного будівництва 

891 599,00 Відкриті торги Липень, 2021 879 598,00 12 001,00 

9 Поточний ремонт 

прибудинкової території 

будинку №15 по вул. 

Грушевського м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 71500000-

3 – Послуги, пов’язані з 

будівництвом 

236 209,00 Відкриті торги Липень, 2021 234 614,20 1 594,80 
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10 Поточний ремонт 

прибудинкової території 

будинку №55 по вул. 

Подільська м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 71500000-

3 – Послуги, пов’язані з 

будівництвом 

288 189,00 Відкриті торги Червень, 

2021 

287 248,88 940,12 

11 Поточний ремонт 

прибудинкової території 

будинку №15 по вул. 

Грушевського м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45200000-

9 – Роботи, пов’язані з 

об’єктами завершеного 

чи незавершеного 

будівництва та об’єктів 

цивільного будівництва 

236 209,00 Відкриті торги Липень, 2021 Торги не відбулися 

12 Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі 

автостанції по вул. Миру, 95 

в м. Деражня 

Деражнянського р-ну 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45453000-

7 – Капітальний ремонт 

і реставрація 

1 980 256,00 Відкриті торги Березень, 

2021 

Торги не відбулися 

13 Поточний ремонт ділянки 

дорожнього покриття по 

пров. Подільському (від ПК 

0-46 до ПК 0+36) в м. 

Деражня Хмельницької 

області 

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь 

68 459,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Листопад, 

2021 

68 396,48 62,52 

14 Бензин А-92, Дизпаливо ДК 021:2015: 09130000-

9 – Нафта і дистиляти 

195 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Грудень, 

2021 

194 610,00 390,00 

15 Поточний ремонт 

дорожнього покриття 

стоянки для автомашин по 

вулиці Майдан 

Привокзальний м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45200000-

9 – Роботи, пов’язані з 

об’єктами завершеного 

чи незавершеного 

будівництва та об’єктів 

цивільного будівництва 

137 876,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Вересень, 

2021 

130 332,78 7 543,22 
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16 Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул 

Миру (від перехрестя з вул. 

М.Привокзальний до буд 

№19 вул. Миру) м. деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45453000-

7 – Капітальний ремонт 

і реставрація 

1 462 793,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Вересень, 

2021 

1 399 970,54 62 822,46 

17 "Поточний ремонт 

прибудинкової території 

будинку №13 по вул. 

Грушевського  м.Деражня 

Хмельницької  області" 

ДК 021:2015: 45000000-

7 – Будівельні роботи та 

поточний ремонт 

170 157,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Червень, 

2021 

168 589,40 1 567,60 

18 Поточний ремонт 

прибудинкової території 

будинку №13 по вул. 

Грушевського м. Деражня 

Хмельницької області 

ДК 021:2015: 45200000-

9 – Роботи, пов’язані з 

об’єктами завершеного 

чи незавершеного 

будівництва та об’єктів 

цивільного будівництва 

170 157,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля 

Червень, 

2021 

Торги не відбулися 

 Разом  10 711 290,00   10213763,34 497 526,66 

 


