
                                                                                                                        Проєкт 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

сорок друга позачергова сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

        березня 2023 року                                   м. Деражня                                                    №  

 

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

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2023 рік 

 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 

соціального розвитку України», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

  

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

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2023 рік, 

затверджених рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2022 р. № 4:  

 

1.1. в пункті 2.1 розділу IІ «Благоустрій та об’єкти інфраструктури громади», м. Деражня, 

вул.. Дорошенка, в обсягах та джерелах фінансування «Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри 

«10,0» замінити на цифри «258,0»; 

 

1.2. в пункті 3.8 слова «Розвиток систем каналізаційної мережі» розділу IІІ 

«Водопостачання та водовідведення» замінити на слова «Розвиток та реконструкція систем 

водопостачання та водовідведення»; 

 

1.3. в пункті 5.1 «Розвиток комунального некомерційного підприємства «Деражнянська 

міська багатопрофільна лікарня»: Програма      розвитку      та       фінансової       підтримки  

комунального некомерційного підприємства Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки» розділу V «Охорона здоров’я» в 

обсягах та джерелах фінансування «Місцевий бюджет (тис. грн.)» доповнити цифрами 

«26250,4»; 

 

1.4. в пункті 5.2 «Забезпечення надання медико – санітарної допомоги населенню 

Деражнянської міської територіальної громади: Програма забезпечення надання медико – 

санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади  на 2023 – 

2024 роки», розділу V «Охорона здоров’я» в обсягах та джерелах фінансування «Місцевий 

бюджет (тис. грн.)» цифри «1256,0» замінити на цифри «3227,0»; 

 

1.5. в пункті 7.3 «Цільова програма з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 

Деражнянської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»», розділу VІІ «Культура 

та туризм» в обсягах та джерелах фінансування «Місцевий бюджет (тис. грн.)» цифри 

«50,0» замінити на цифри «53,0»; 



 

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

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджених 

рішенням сесії міської ради від 23 грудня 2022 р. № 4:  

 

2.1. розділ ІІ «Благоустрій та об’єкти інфраструктури громади» пунктом 2.14; 

 

2.2. розділ ІІІ «Програма «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» пунктами 3.17 та 3.18; 

 

2.3. розділ ІХ «Задоволення потреб соціально-правового характеру населення громади:  

правопорядок, цивільний захист, техногенна безпека та інше» пунктами 9.6, 9.7, 9.8 та 9.9: 

 
№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

 

 
 

 

 

 

 

Обсяги та джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

 

 

 
 

 

 

Очікуваний 

результат 

Держав 

ний 
бюджет 

(тис.грн.) 

 

Місцев 

ий 
бюджет 

(тис.грн) 

 

Інші, 

обласний 
бюджет, 

районний 

бюджет 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІ «Благоустрій та об’єкти інфраструктури громади» 

2.14 Програма розвитку 
та фінансової 

підтримки 

комунальних 

підприємств 
міської 

територіальної 

громади на 2023-
2025 роки 

2023 рік  467,0  Міськвиконком 
КП 

«Деражнянська 

ЖЕК №1» 

КП 
«Деражнянський 

міськводоканал» 

Забезпечення 
стабільної 

діяльності 

комунальних 

підприємств, 
вдосконалення 

якості послуг, 

які надають 
комунальні 

підприємства 

ІІІ. Програма «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

3.17 Придбання дизельних 

двигунів, генераторів 

та іншого обладнання 

2023 рік  100,0  Міськвиконком 

КП 

«Деражнянський 
міськводоканал» 

КП «Лозове 

комунсервіс» 

Забезпечення 

безперебійного 

постачання 
води та 

послуг з 

відведення й 

очищення 
стічних вод 

3.18 Проведення поточних 

ремонтних, монтажних 
та інших робіт 

2023 рік  100,0  Міськвиконком 

КП 
«Деражнянський 

міськводоканал» 

КП «Лозове 

комунсервіс» 

Утримання у 

належному 
станні системи 

водопостачанн

я та 

водовідведення 

ІХ «Задоволення потреб соціально-правового характеру населення громади: 

правопорядок, цивільний захист, техногенна безпека та інше» 

9.6 Програма 

профілактики сказу на 
2022-2026 роки по 

Деражнянській міській 

2023 рік  15,0  Міськвиконком 

Деражнянська 
районна державна 

лікарня 

Унеможливлен

ня виникнення 
сказу серед 

тварин і людей 



територіальній громаді  ветеринарної 

медицини 

по громаді 

9.7 Програма підтримки 

розвитку фізичної 
підготовки і спорту 

військовослужбовців 

військової частини А 
1827 на 2023 рік 

2023 рік  500,0  Міськвиконком 

Військова частина 
А 1827 

Метою є 

сприяння у 
забезпеченні 

подальшого 

розвитку та 
вдосконалення 

фізичної 

підготовки і 
спорту серед 

особового 

складу, 

відведення їй 
однієї з 

провідних 

ролей у системі 
Міноборони 

9.8 Програма 

забезпечення 

національної безпеки 
на території 

Деражнянської міської 

територіальної 
громади 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

на 2023 – 2024 роки 

2023 рік  100,0  Міськвиконком 

Управління 

Служби безпеки 
України у 

Хмельницькій 

області 

Удосконалення 

оперативно-

службової 
діяльності 

відділу на 

території 
громади 

9.9. Програма взаємодії та 

співпраці з оборонної 

та мобілізаційної 
роботи між 

Деражнянською 

міською радою та 

Хмельницькою 
районною військовою 

адміністрацією 

2023 рік  200,0  Міськвиконком 

Хмельницька 

районна військова 
адміністрація 

Забезпечення 

державного 

суверенітету та 
незалежності   

 України,   

 підтримання   

 бойової   і 
 мобілізаційної 

   готовності 
 

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 


