
Звіт Деражнянського  міського голови за дванадцять місяців 
роботи 

17 листопада 2015 року відбулося засідання першої сесії Деражнянської 
міської ради сьомого скликання під головуванням Андрія Миколайовича 
Ковпака. 

Саме того дня    новообраний міський голова прийняв присягу посадової 
особи місцевого самоврядування на вірність служіння громаді та народові 
України, неухильне дотримання Конституції України та законів України, 
сприяння втіленню їх у життя, охорону права, свободи  і законних інтересів 
громадян, сумлінне виконання своїх посадових обов’язків. 

Першочергово було вивчено стан об’єктів життєво необхідних для 
існування громади. Визначено питання, які  вимагали негайного вирішення.  
Зверталися з питанням виділення коштів  до голів обласної ради та  обласної 
державної адміністрації, депутатів обласної ради Анатолія Перейми та 
Оксани Берегової, до начальника служби автомобільних доріг у 
Хмельницькій області та керівництва обласного автодору, голови Фонду 
регіонального розвитку Бригадир В.І.  

Минув рік. Сьогодні наша країна, наше місто та всі ми переживаємо 
нелегкі часи.  Часи боротьби та гартування нової якості держави, нової якості  
народу, нової якості стосунків між державою та людьми. Міська рада діє 
лише в інтересах громади нашого міста. Дванадцять місяців роботи  були 
важкими і вкрай непростими для міського голови,  виконавчого комітету та 
депутатів Деражнянської міської ради.  

 За рік роботи організовано та проведено 17 сесій, де прийнято 137                   
рішень; на  13  засіданнях виконавчого комітету затверджено 84  рішення;         
міським головою підписано    130   розпоряджень. 

Робота міської ради та виконавчого комітету спрямовувалася на 
вирішення таких основних напрямків: виконання міського бюджету,  
забезпечення роботи галузей житлово-комунального господарства у сфері 
надання якісних послуг населенню міста, покращення благоустрою міста 
(будівництво  та ремонт доріг, освітлення вулиць, ремонт житлового фонду), 
запровадження енергозберігаючих технологій, соціальний захист населення, 
залучення інвестицій, підтримка розвитку спорту, затвердження міських 
програм, охорона навколишнього середовища. 

Стабільність у житлово-комунальній галузі – гарантія життєзабезпечення 
міста.  

Один із напрямків благоустрою міста  - це капітальний  і поточний 
ремонт доріг і тротуарів, які знаходяться на балансі комунального 
підприємства КП «Деражнянська ЖЕК №1». 

Так, протягом  звітного періоду проведено капітальний ремонт 
дорожнього покриття вулиць:   Шкільна, В.Соломчука (Заводська) , частини 
вулиці Шевченка, пров. Пушкіна,  невеликих частин по вул. Проскурівській. 
Відремонтовано дорожнє покриття прибудинкових територій  
багатоквартирних будинків по вул.Проскурівська. Здійснено ямковий ремонт  



дорожнього покриття вулиці Пісочна, Миру, перехрестя вул.Подільська, вул. 
Слобода, пров. Новий.  

Відремонтовано  під’їзну дорогу до полігону твердих побутових 
відходів.  

Додатково спрямовано  кошти на проведення поточного ремонту 
дорожнього покриття по вул.Миру та  капітального ремонту  другої частини 
дорожнього покриття  по вул.Соломчука (вул.Заводська),  м.Деражня. 

За рахунок коштів з місцевого  бюджету відремонтовано тротуар по вул. 
Миру протяжністю 300 метрів.  

Прокладено пішохідну доріжку в міському парку. 
Споруджено перехідні містки  через притоку до містечка цукровиків. 
Значну частину коштів було виділено для проведення капітального та 

поточного ремонту житлового фонду. Здійснено капітальний ремонт 
покрівель  багатоквартирних житлових будинків:  вул. В.Соломчука 
(вул.Заводська), 10 ,  вул. В.Соломчука (вул.Заводська) , 6,  вул. Миру, 46, вул. 
В.Соломчука   (вул.Заводська ) 1А та 1Б, вул. Лесі Українки, 3, вул.Соломчука 
(вул. Заводська),10 та вул. І.Зубкова( вул.Інтернаціональна),1. Проводяться 
роботи по  капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. 
Проскурівська, 40. 

З метою забезпечення  належного рівня водопостачання та 
водовідведення  протягом року постійно проводяться ремонт та часткова 
заміна труб  водопровідних та    каналізаційних мереж.   

Завдяки співфінансуванню міської ради та  Фонду регіонального 
розвитку  проведено капітальний   ремонт артезіанської свердловини 
розташованої в мікрорайоні «Трояни»   - пробурена нова свердловина, 
встановлено сучасний енергоекономний насос, почищена запірна арматура та 
пофарбована водонапірна башта. Територія артезіанської свердловини 
огороджена металевою сіткою.  

Відповідно до фінансування з місцевого бюджету закуплено та 
встановлено нові глибинні насоси по свердловинах міста. 

Розпочато роботи по реконструкції мереж водопостачання по вул. 
Є.Андріюка (вул.Першотравнева)  та частково вул. Барська в м.Деражня 
Хмельницької області. 

Прокладено новий водопровід довжиною 600 м.п. по вул.Проскурівська 
до міського кладовища. По вул. Миру прокладено частину нового 
водопроводу та підключено  п’ять двоповерхових будинки ( мікрорайон 
Криничного,  будинки  плодоконсервного заводу).  

Проведено реконструкцію напірного  каналізаційного колектора, який 
пролягає від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-
побутових стоків.  В процесі роботи  замінено 1770 метрів  труби. На даний 
час комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» 
проводяться роботи по очищенню мулового ставка  на станції  штучної 
біологічної очистки стоків задля попередження виникнення екологічного 
лиха. 



На даний час замовлено проект по заміні мережі водопостачання міста 
біля 8 км.( планується заміна азбестобетонних труб на сучасні, які 
відповідають усім вимогам ). 

Замовлено проект на будівництво очисних споруд м. Деражні. Проект 
проходить експертизу. 

За 2016 рік поповнився  парк техніки  комунальних підприємств, яка 
була необхідна для здійснення їх основної діяльності.  

Придбано : навісне обладнання для тракторів, міні трактор, 
асенізаторний автомобіль, тракторний причіп, сміттєзбиральну машину,  
бульдозер Т-130, автобус, міні земснаряд та автовишку на базі ЗІЛ-а, висотою 
стріли 22 метри. 

Одним із пріоритетних завдань міської влади є організація робіт з 
благоустрою міста, забезпечення комфортних та  безпечних умов проживання 
його мешканців. 

За звітний період комунальними підприємствами проводилися роботи з 
прибирання та очищення  міських вулиць, парку, тротуарів  та прибудинкових 
територій,   встановлено нові контейнери для збору сміття, проводилися 
роботи з здійснення  поточного ремонту житлового фонду, облаштування 
полігону твердих побутових відходів, утримання та прибирання міського 
кладовища, обслуговування мереж вуличного освітлення, надання послуг з 
водопостачання та водовідведення.   Здійснено ремонт та придбано запчастин 
до комунальної техніки: автошини, акумулятор, жесть. Придбано паливно-
мастильні матеріали та матеріалів для проведення поточних ремонтів 
житлового фонду. Підготовлено протиожеледну суміш. 

Головою міської ради було організовано роботи по встановленні воріт на 
міському кладовищі. Ініціативу міського голови підтримали приватні 
підприємці та релігійні конфесії, надавши  фінансову підтримку. 

 Значний обсяг робіт проведено по реконструкції мереж вуличного 
освітлення. Проведено освітлення вулиць Островського, Козацька  та  вул. 
Промислова  до прибудинкових територій. Йде до завершення  процес заміни 
електролампочок вуличного освітлення на світлодіодні лампи. Виділяються 
кошти на оплату вуличного освітлення.  Збільшено видатки на  придбання 
кабелю, кріплень, електроламп, кронштейнів, світильників. 

За участі міського голови вирішено питання співфінансування робіт по  
ремонту  моста через річку Вовк в мікрорайоні  Містечко. В процесі робіт  
здійснено  капітальний ремонт   дорожнього покриття, облаштовано тротуари 
та проведено роботи по заміні перил.   

В зв’язку з надзвичайно складним становищем з водою в районі та 
необхідністю проведення  ремонту гідроспоруди на річці Вовк в районі старої 
греблі  було прийнято  рішення «Про звернення до Хмельницького 
управління водних ресурсів щодо проведення капітального ремонту 
гідроспоруди».   

З метою більш ефективного використання земель комунальної власності 
та розвитку малого та середнього бізнесу Деражнянською міською радою 
укладено договори оренди земельних ділянок із земель промисловості  та 



земель житлової та громадської забудови. А також, укладено  два договори 
купівлі-продажу  земельних ділянок для здійснення комерційної діяльності.  
Завдяки цьому  збільшено надходження до міського бюджету.  

 Не обходить міська влада осторонь соціальний, культурний та 
спортивний напрямок розвитку міста. 

Так, замовлено проект міського парку, який передбачає влаштування 
спортивного майданчика з трибунами на п’ятдесят місць, майданчик для 
волейболу та баскетболу, тенісний корт, а також площадка для кросфіту. 
Передбачено роздягальні та душові.  Придбано санітарний блок. 

Придбано  дитячі ігрові  майданчики. 
По центральній вулиці міста проведено вертикальне озеленення, 

впорядковуються клумби та зони відпочинку. 
Проводяться спортивні заходи. Виділяються кошти на розвиток 

волейболу та футболу.  
Облаштовано зону відпочинку біля технічної водойми річки Вовк. 
Проводяться масові заходи до Новорічних свят та Дня Святого Миколая, 

відзначено День міста та свято Івана Купала, День вуличної музики, свято 
Водохреща . Представники міської ради приймають участь і у 
загальноміських заходах.  

Придбано іграшки для оформлення новорічної ялинки. Встановлено 
неонове освітлення у центральній частині міста. 

До Дня Перемоги ветеранам вручено продуктові набори, які були 
придбані за кошти міського бюджету. 

Виділяються  кошти на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів з 
багатодітних сімей та соціально-вразливих верств населення загальноосвітніх 
навчальних закладів м.Деражня. 

Підтримуючи добрі традиції, міським головою та представниками 
Деражнянської районної молодіжної громадської організації «Молодь 
Деражнянщини» по дошкільних та шкільних навчальних  закладах міста було 
розвезено  півтори тони  яблук.  

Особливо хочеться відмітити зростання громадської активності, яка 
продовжує об’єднуватися навколо таких проблем , як допомога 
військовослужбовцям, сім’ям учасників АТО,  допомога переселенцям. За 
кошти міського бюджету надається матеріальна   допомога учасникам АТО. 
Виплачується допомога на поховання.  Особисто міським головою здійснено 
три поїздки в зону АТО, надано матеріальну та моральну підтримку 
військовослужбовцям. 

Надано допомогу  при відкритті пам’ятника на дитячій могилі та 
оновленого пам’ятника на могилі дорослих в урочищі Германове, де  в роки 
Великої Вітчизняної війни трагічно загинуло 3814 євреїв. 

За ініціативи, фінансової підтримки голови, секретаря та заступників 
Деражнянської міської ради виготовлено банер пам’яті загиблим учасникам 
АТО та меморіальні дошки для встановлення  на фасаді ЗОШ №2. Надано 
допомогу для  встановлення меморіальної дошки на фасаді ліцею № 3 та для 
відкриття виставки під назвою « Герої миру - воїни добра! »,  присвяченої 



учасникам бойових дій на сході України, відкриття Дошки пошани загиблих 
захисників України. 

Організовано  презентацію книги про оборону Донецького аеропорту 
«АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви». 

За підтримки міського голови, спільно з активом громадської організації 
«Оборона Вовка» здійснюється зариблення річки, розчищено прибережну 
частину, проводиться чергування в нічний час. 

Для економічного, соціального та культурного розвитку міста міською 
владою та депутатами ради затверджено  програми, відповідно до яких 
здійснюється фінансове забезпечення : 

- Програма соціально-економічного розвитку м.Деражні на 2016 рік,  
- Міська програма «Питна вода Деражні на 2014-2020 роки», 
- Програма захисту території м.Деражні Хмельницької області від 

шкідливої дії вод на період 2015-2020 років, 
- Профілактика злочинності у місті Деражня на 2016-2020 роки, 
- Розвиток волейболу в місті  Деражня на  2016-2019 роки, 
- Розвиток футболу  в місті  Деражня, 
- Забезпечення пожежної безпеки на території м.Деражня на 2016-2020 

роки , 
- Програма поводження з твердими побутовими відходами «Чисте місто» 

на 2016-2025 роки.  
Затверджено зміни до генерального плану міста та план зонування міста 

Деражня. 
Однією з  головних подій в розвитку інвестиційної діяльності міста 

стало початок робіт з будівництва сонячної електростанції. Деражнянською 
міською радою було виділено 8 га. землі. Виділена ділянка знаходиться на 
місці виробленого кар’єру колишнього цегельного заводу. Очікується 
створення нових робочих місць та залучення додаткових інвестицій.  

Міська влада систематично інформує громаду про свою діяльність, 
прийняті рішення та хід їх виконання через засоби масової інформації. На 
нашому офіційному сайті запроваджено систему електронних петицій. Це є 
важливий крок на шляху побудови відкритого суспільства й  місцевої влади 
для  жителів міста. Реєструйтесь, висвітлюйте свої  звернення, підтримуйте 
петиції інших громадян.  Адже петиція – це дійсно важливий інструмент  
громадського впливу на діяльність міської влади.  

В свою чергу міський голова, виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради прикладе максимально зусиль, щоб чітко та системно реагувати на 
розв’язання проблем міста. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що працювати є над чим,  є велике 
бажання та прагнення до розвитку та самовдосконалення. 

Дякую усім деражнянцям за повсякденну працю, за  внесок  у розвиток 
міста і добробут. У нас спільна мета - кожен з нас хоче бачити Деражню 
сильною і процвітаючою. Вірю, що лише разом ми зможемо відстояти своє 
право на майбутнє і змінити на краще наше сьогодення! 


