
Звіт Деражнянського міського голови   
про проведену роботу за 2017 рік 

 
Робота Деражнянської міської ради, виконавчого комітету, 

депутатського корпусу  за звітний період була спрямована   на вирішення 
основних напрямків розвитку міста:  

- виконання міського бюджету, 
- забезпечення роботи галузей житлово-комунального господарства у 
сфері надання якісних послуг населенню міста, 

- покращення благоустрою міста (будівництво та ремонт 
автомобільних доріг, освітлення вулиць, ремонт житлового фонду), 

- запровадження енергозберігаючих технологій, 
- соціальний захист населення, 
- залучення інвестицій, 
- підтримка розвитку спорту, 
- охорона навколишнього середовища. 

 
   За 2017 рік організовано та проведено   15 сесій, де прийнято   106   рішень; 
на 14 засіданнях виконавчого комітету затверджено 88 рішень; видано  108    
розпоряджень. 

 
   В 2017 році винесено на обговорення громадськості міста проекти трьох 
регуляторних актів та прийнято рішення: 

- рішення Деражнянської міської ради «Про встановлення ставок 
податку на майно в м. Деражня Хмельницької області»; 

- рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на 
необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які 
надаються КП «Деражнянська ЖЕК №1»; 

-  рішення Деражнянської міської ради  «Про затвердження розміру та 
Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно -                                                  
транспортної та соціальної інфраструктури міста Деражні». 

 
   В зв’язку із закінченням розробки детального плану частини території 
житлової забудови в м. Деражня Деражнянського району, Хмельницької 
області (район Троянів), в залі засідань Деражнянської міської ради 
відбулися громадські слухання по розгляду вказаної містобудівної 
документації. 
   Зв'язок між владою та громадою забезпечується завдяки роботі членів 
виконавчого комітету, здійснення особистого прийому громадян міським 
головою та проведення зустрічей з мешканцями міста. 
   За 2017 рік до  Деражнянської міської ради надійшло 1855 звернень 
мешканців міста. Постійно проводяться особисті прийоми громадян, 
аналізуються питання, які порушуються у зверненнях, виявляються причини, 



що породжують звернення та за результатами аналізу вносяться пропозиції 
щодо розв’язання найбільш актуальних проблем. 

На особистому прийомі в міського голови побувало 503 громадяни 
міста. За результатами розгляду звернень громадян вирішено позитивно 1330 
питань, дано усне роз’яснення по 532 питаннях. Вагому частину питань, 
порушених у зверненнях громадян займають питання з  аграрної політики і 
земельних відносин, питання комунального господарства, соціального 
захисту та інші.   
   Проводяться неофіційні зустрічі з представниками молоді, учасниками 
бойових дій,  трудовими колективами, жителями міста. 
   Для покращення взаємодії влади з громадою працює офіційний веб-сайт 
Деражнянської міської ради та її виконавчого комітету, де є контакти  всіх 
структурних підрозділів, розміщено проекти та рішення сесії, виконкому 
Деражнянської міської ради, розпорядження міського голови, висвітлюються 
новини, діє сервіс «Єдина система місцевих петицій». Протягом звітного 
року надійшло дві петиції, звернення були розглянуті та в електронному 
вигляді надано відповідь заявникам.    
Також  є сторінка Деражнянської міської ради та її виконавчого комітету на 
www.facebook.com. 

 
Одним із пріоритетних завдань виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради є максимальна підтримка житлово-комунального господарства 
міста з метою надання якісних і доступних послуг. На території 
Деражнянської міської ради працює два комунальних підприємства: КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» та КП «Деражнянський міськводоканал». 

 
  За звітний період комунальними підприємствами проводилися роботи з 

прибирання та очищення  міських вулиць, парків, тротуарів  та 
прибудинкових територій, вивезення сміття,  продовжено   встановлення 
нових контейнерів 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 
запчастини до комунальної техніки.  Придбано паливно-мастильні матеріали 
та матеріали для проведення поточних ремонтів житлового фонду.  

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

Проводились роботи по розчистці доріг міста від снігу у зимовий період, 
чистка ґрунту біля бордюр, планування та погрузка землі, розчистка 
водостічних каналів у місті, розгортання стихійних смітників.  

Завершено роботи по реконструкції нічного освітлення мосту через річку 
Вовк. Встановлено нові опори та світильники. 



Видатки на благоустрій та утримання доріг міста здійснюються за 
рахунок коштів з місцевого бюджету. 

 
Один із напрямків покращення благоустрою міста  - проведення 

капітального і  поточного ремонту доріг і тротуарів, які знаходяться на 
балансі комунального підприємства КП «Деражнянська ЖЕК №1». 

Протягом звітного періоду проведено капітальний  ремонт дорожнього 
покриття:  друга частина вул.Соломчука (вул.Заводська) на  суму 708,4 тис. 
грн., вул. Миру –  100,1 тис. грн, вул. Проскурівська – 1335,0 тис. грн, Бориса 
Олійника – 298,5тис. грн. 

  Завершено  ремонтні роботи дорожнього покриття по  вулиці 
Проскурівській ( виїзд на залізничний міст ).  Зрізано непридатний  асфальт, 
встановлено бордюри,  закладено основу щебенем та спеціальною технікою 
встелене нове асфальтне покриття. Роботи фінансувалися з міського 
бюджету.    

Проведено поточний  ремонт дорожнього покриття по вулицях: Миру 
вартістю 72,9 тис. грн.,  І.Зубкова – 69,2 тис. грн.,  В.Соломчука – 91,7 тис. 
грн., Барська – 46,3 тис. грн., Промислова – 18,9 тис. грн., Набережна – 25,5 
тис. грн..   Придбано бордюри  на суму 85,6 тис. грн..  

Здійснено капітальний ремонт прибудинкової території житлового 
будинку по вул. Козацька – 296,0 тис. грн. і вул.Соломчука, 6 – 46,5 тис. 
грн..  

За рахунок коштів з місцевого  бюджету здійснено  будівництво    
тротуару по вул. Миру в мікрорайоні Криничне. 

 
Значну частину коштів було виділено для проведення капітального та 

поточного ремонту житлового фонду. Здійснено капітальний ремонт 
покрівель  багатоквартирних житлових будинків: І.Зубкова ( вул. 
Інтернаціональна), 13 – 104,3 тис. грн, пров. Піонерський, 3 – 194,8 грн, пров. 
Піонерський, 5 – 326,6 тис. грн, Майдан Привокзальний, 8  – 214,4 тис. грн, 
вул. Соломчука, 6 – 210,2 тис. грн, вул. Соломчука, 4 – 599,6 тис. грн.  

Проведено поточний ремонт покрівель на двох будинках: І.Зубкова ( вул. 
Інтернаціональна), 11 – 48,4 тис. грн. та І.Зубкова ( вул. Інтернаціональна), 17 
- 170,4 тис. грн.  

 
Відповідно до фінансування з місцевого бюджету, для забезпечення 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, закуплено та 
встановлено два свердловинних насоси на суму 34,2 тис. грн. та  один 
моноблочний насос вартістю 44,5 тис. грн. 

Також, придбано модуль побутовий  вартістю 140,0 тис. грн та  
встановлено  на артсвердловині в мікрорайоні Містечко. 

Комунальним підприємством  «Деражнянський міськводоканал» за 
звітний період було придбано: бензопилу, зварювальний генератор, 
запчастини до асенізаційної машини, каналізаційні люки, вакуумний насос до 
АС машини, автошини та акумулятори для комунальної техніки, бортовий 



редуктор для екскаватора, матеріали для облаштування свердловини, 
матеріали та обладнання для заміни частини запірної арматури на КНС №2 і 
КНС №3, жерсть для виготовлення і встановлення дефлекторів. 
Фінансування витрати на придбання здійснюється з міського бюджету. 

Проведено хімічний аналіз води р. Вовк прилеглої до містечка 
Цукровиків.   

Протягом року встановлено дитячі ігрові майданчики в мікрорайонах 
«Містечко»  та «Криничне».  

В центрі міста відкрито громадську вбиральню.  
Впроваджено вертикальне озеленення на вулиці Миру, проводилося 

впорядкування квітників, зон відпочинку, висадка квітів та саджанців.  
 
За  2017  рік поповнився  парк техніки  комунальних підприємств, яка  

необхідна для здійснення їх основної діяльності.  
Придбано : ЗІЛ 431412 вартість – 318,0 тис. грн, ГАЗ 33023 (газель) – 

110,0 тис. грн, ЗІЛ-130 – 101,5 тис. грн, сніговідкидач – 32,4 тис. грн, 
автомобіль – 173,0 тис. грн. 

З метою подальшого використання громадою за кошти міського та 
районного бюджету  придбано  будівлю автостанції. 

 
Проводячи заходи по охороні та раціональному використанню 

природних ресурсів, задля покращення екологічного стану водойми в  
м. Деражня прийнято рішення про  проведення  будівництва споруди для 
регулювання рівнів води  в межений період на водоймі  міста. 

В наслідок вкрай жахливого стану мереж водопостачання та 
водовідведення міста, з метою уникнення екологічного лиха, для подальшого 
проведення відповідних робіт виготовлено: проектно-кошторисні 
документації та експертизи   робочих проектів з реконструкції зовнішніх 
мереж господарсько-питного водопостачання та водовідведення по вулицях: 
Туза, Подільська, Робітнича, Андріюка, частково Барська; проектно-
кошторисну документацію  з реконструкції частини напірного колектора від 
КНС №4 до вул.Заводська; проведені видатки інженерно-геодезичних та 
інженерно-геологічних робіт по проекту «Реконструкція станції ШБО 
господарських побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області».  

Протягом 2017 року проводились проектні роботи з розроблення та 
оновлення містобудівної документації міста, а саме: виготовлено Детальний 
план частини території житлової забудови в м.Деражня Деражнянського 
району, Хмельницької області (район Троянів). 

 
Одним із пріоритетів розвитку міста є залучення населення до фізичної 

культури не тільки  як основи високих досягнень спорту, але й як потенціал 
оздоровлення нації. Безперечно  сьогодні любительське заняття спортом, так 
само, як і професійне, вимагає відповідних хороших умов. Усі ці  чинники 
вказують на  необхідність розгортання спортивного будівництва. 



Виконавчий комітет та депутати  Деражнянської міської ради широко 
популяризують здоровий спосіб життя,  прагнуть створити сприятливі умови 
для організації дозвілля дітей та дорослих, для розвитку фізичної культури та 
спорту, зміцнення здоров’я, задоволення потреб у руховій активності, 
досягнення високого рівня працездатності засобами фізичної культури, 
спорту та відпочинку. 

Так, розпочато  роботи по реконструкції  міського парку культури та 
відпочинку в місті Деражня. Проведено перший етап робіт необхідних  для 
розташування спортивних майданчиків, підведено воду, електроенергію, 
облаштовується місце для паркування  автомобілів.   

На протязі року проводилися  спортивні змагання та  турніри з 
різноманітних видів спорту: волейбол, футбол, настільний теніс, міні-футбол, 
шахи  та інші.  Проведено турнір з міні-футболу присвячений пам’яті 
загиблих на сході воїнів АТО Андріюка Євгена та  Соломчука Володимира,  
турнір з  відкритої першості м. Деражня з настільного тенісу серед учнівської 
молоді,  турнір з волейболу пам’яті вчителя Деражнянської ЗОШ №3 Івахова 
Василя Ульяновича, турнір пам’яті вчителя фізичного виховання Миколи 
Васильовича Труса  з настільного тенісу,  чемпіонат Деражнянського району 
з футзалу,  турнір з волейболу  пам’яті вчителя фізичного виховання  Гречко 
Миколи Олександровича та інші. Призерам вручалися грамоти,  медалі, цінні 
подарунки, спортивний інвентар. 

Відповідно до затверджених програм на розвиток спорту  були виділені 
кошти на Деражнянську організацію «Наш футбол» - 35,0 тис. грн, на ГО 
«Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний  клуб «Іскра» - 
30,0 тис. грн. 

 
Не стоїть міська влада осторонь соціального та культурного   напрямку 

розвитку міста. 
Проведено заходи до відзначення Свята Водохреща, Дня міста та Дня 

вуличної музики. Представники міської ради приймають участь і у 
загальноміських заходах, придбано  та вручено подарункові набори дітям-
інвалідам, відзначено кращих працівників ЖКГ, придбано нагрудні знаки для 
відзначення почесних громадян міста Деражня та інше... 

Проводилися заходи до новорічних свят, прикрашено новорічну ялинку, 
для чого було закуплено нові гірлянди, ялинкові прикраси, верхівку. 

Напередодні Дня Перемоги  голова Деражнянської міської ради Андрій 
Ковпак, заступник міського голови Андрій Івахов та голова міської 
організації ветеранів Микола Мацьков  привітали учасників бойових дій 1941 
– 1945 років та вручили їм продуктові набори, які були придбані за кошти 
міського бюджету загальною вартістю 7596 гривень. 

Надано допомогу по впорядкуванню території для встановлення  та 
відкриття пам’ятного знаку Героям Чорнобильцям. 

За ініціативи та фінансової підтримки Деражнянського міського голови 
Андрія Ковпака  проведено роботи по розчистці  притоки річки Вовк, а також 
розчищено  та впорядковано джерела. 



Міським головою було придбано пральну машину для садочка №3 
«Сонечко»  та електробойлер для підігріву води в  дитяче відділення 
Деражнянської районної лікарні. 

З метою розширення ділових зв’язків нашого міста, ознайомлення з 
процесом децентралізації  та збагачення досвідом,  здійснено  робочі поїздки 
до  Летичівської та Дунаєвецької  об’єднаних територіальних громад.  

 З метою підтримки правоохоронних органів та служби порятунку  міста, 
з метою своєчасного реагування та упередження виникнення надзвичайних 
ситуацій в 2017 році на потреби Деражнянського відділення поліції виділено 
30,0 тис. грн та придбано камери та відеореєстратор, ДСУ з надзвичайних  
ситуацій – 25,0 тис. грн. 

 
Проводиться  підтримка та сприяння соціальному захисту певних верств 

населення міста: здійснено оплату харчування пільгової категорії дітей 
дошкільного віку  соціально вразливих верст населення, що складає 209,5 
тис. грн; надано допомогу на поховання в сумі 3,6 тис. грн; виплачено 
учасникам АТО матеріальну допомогу у розмірі 53,0 тис. грн. 

 
Одним із видів соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції у складний для країни час є виділення їм земельних ділянок. 
Прийнято відповідні  рішення про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  в районі 
Троянів м. Деражня з метою передачі у власність орієнтовною площею 
0,0800 га 90  учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, 
учасникам бойових дій.  

З метою більш ефективного використання земель комунальної власності 
та розвитку малого та середнього бізнесу Деражнянською міською радою 
укладено  чотири   нових 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.  

 
Для економічного, соціального та культурного розвитку міста міською 

владою та депутатами ради було затверджено ряд  програм.  
-  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Деражні на 

2018 рік,  
-  Програма благоустрою міста Деражня на 2018 рік, 
-  Програма Забезпечення національної безпеки на території 

Деражнянської міської ради Хмельницької області на 2017- 2018 роки, 
-  Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік.  
Внесено зміни до  Програми профілактики  злочинності на території 

Деражнянської міської ради Деражнянського району Хмельницької області 
на  2016-2020 роки. 



 
Міський голова, виконавчий комітет та депутатський корпус 

Деражнянської міської ради прикладають максимум зусиль для проведення 
стабільної та  послідовної роботи з забезпечення  розвитку  міста за 
пріоритетними напрямками, для чіткого та невідкладного реагування на 
звернення мешканців, для вирішення поточних питань життя громади та  
проблем міста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


