
ЗАХОДИ 
щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Деражні на 2016 рік 
 

№ 
п/п 

Зміст заходу 
 

Термін 
виконання 

Обсяги та джерела фінансування Виконавці Очікувальний 
результат 

Державний 
бюджет 

(тис.грн.) 

Місцевий 
бюджет 

(тис.грн.) 

Інші  
(тис.грн.) 

  

1 Розробка «Стратегічного плану розвитку 
міста» з метою залучення інвестицій, 
пошуку шляхів розвитку та зміцнення 
виробництва, економічного зростання 
міста 

2016    Міськвикон 
ком 

Покращення соціально-
економічного стану міста, 
збільшення кількості  
робочих місць 

2 Капітальний ремонт : 
-пров..Пушкіна 
-вул. Шкільна 
-вул.Шевченка 
-вул.Богуна 
-пров.Богуна, 
-вул.Руцького 
 Реконструкція:  
-парку культури і відпочинку 
-вул.М.Привокзальний 
Поточний ремонт:  
-вул.Пісочної 
-вул.Пушкіна 
-вул.Миру 
-вул.Ш.Алейхема 
-вул.Суворова 
-вул.Зелена 
-вул.Ватутіна 
-пров.Трудовий 
-тротуару по вул.Миру 

2016  
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Міськвикон 
ком КП«Деражнянська ЖЕК №1» 

Покращення 
благоустрою міста 

3 Проведення реконструкції електричних 
мереж вулиць   Козацької, Б.Олійника. 
Ахматової 

 
2016 

  
40 

 Міськвиконком КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Покращення благоустрою міста 

4 Співпраця з державними службами 
водного господарства по реалізації 
Програми  по очистці русла  річки Вовк 

 
2016 

 
500 

  Хмельницький «Держводгосп» Ліквідація техногенної ситуації 

5 
 

Реалізація державної програми «Чисте 
місто» із запровадженням сучасних 
технологій сортування, переробки та 
захоронення твердих побутових відходів 

 
2016 

 30  Міськвиконком КП«Деражнянська 
ЖЕК №1» 

Покращення санітарного стану 
міста  

 



6 Співпраця з громадою міста по створенню 
об’єднань співвласників жителів 
багатоквартирних будинків 

2016  10  Міськвиконком 
КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

Створення обєднань 
співвласників 

 
7 Запровадження передового  досвіду в 

роботі комунальних служб з метою 
покращення послуг, що надаються 
жителям, організаціям та установам міста. 

2016  800  міськвиконком Покращення якості надання 
послуг населенню та 
підприємствам та організаціям 

8 Підтримка талановитої молоді, дітей  з 
багатодітних та малозабезпечених сімей, 
інвалідів, ветеранів  війни та праці, 
учасників бойових дій в Афганістані, 
учасників АТО та їх сімей , ліквідаторів 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

2016  100  міськвиконком Підтримка талановитої молоді, 
дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей  
та пільгових категорій населення 
 

9 Розвиток фізичної культури та спорту, 
підтримка міської футбольної команди 
«Олімп», міського центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх», 
різноманітних секцій, гуртків і т.ін. 

2016  60  міськвиконком Участь в обласних футбольних 
змаганнях, залучення до 
активного способу життя більшої 
кількості жителів 

10 
 

Підтримка, співпраця та заохочення 
суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до створення нових 
робочих місць 

2016    міськвиконком Розвиток підприємництва, 
подолання безробіття 

11 
 

Співпраця  з державними, 
правоохоронними органами громадськими 
формуваннями для забезпечення 
правопорядку в місті 

2016  5  міськвиконком Забезпечення  правопорядку, 
запобігання побутової 
злочинності 

12 Реалізація міської програми «Питна вода». 
Реконструкція  мережі холодного 
водопостачання по вул. Першотравневій в 
м.Деражня 

2016 370   Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

Покращення  
водопостачання  жителів міста 

13 Капітальний ремонт житлового фонду 
 

2016  150        КП Деражнянська «ЖЕК №1» Покращення житлових умов 

14 
 

Капітальний ремонт напірного колектора 
від КНС № 4 до станції      ШБО в 
м.Деражня Хмельницької обл.  

2016 1100   Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

Усунуться умови  
виникнення екстремальних 
ситуацій, покращення санітарно-
епідеміологічного стану міста 

15 Реконструкція мережі водопостачання 
цетральної частини міста та водонапірної 
башти  в м.Деражня  
 

2016  90  Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

Покращення якості питної води 

16 Капітальний ремонт - розчистка  русла 
південної притоки р.Вовк без назви, 
прилеглої до території містечка 
цукровиків м.Деражня Хмельницької 
області  

2016  450  Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

Ліквідація підтоплення  
садиб і житлових будинків 
жителів пров. Примакова, пров. 
Заводського, вул. Сагайдачного 



17 Розчистка  русла правої притоки р.Вовк 
без назви м.Деражня Хмельницької обл.  
 

 
2016 

  
320 

 Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

Ліквідація підтоплення 
садиб і житлових будинків 
жителів вулиці Руцького 

18 Реконструкція станції штучної біологічної 
очистки господарсько-побутових стоків в 
м.Деражня Хмельницької області 

 
2016 

  
50 

 Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

покращення санітарно-
епідеміологічного стану міста 

19 Капітальний ремонт артсвердловини в 
м.Деражня, мікрорайон Трояни Хмельницької 
обл.  
 

 
2016 

 
500 

  Міськвиконком 
КП «Деражнянський 
міськводоканал» 

Покращення якості питної води 
мікрорайону Трояни 

 
 
 
	


