
Звіт Деражнянського  міського голови 
 про проведену роботу за перше півріччя 2017 року 

 
Робота Деражнянської міської ради та її виконавчого комітету, 

депутатського корпусу продовжує  спрямовуватися   на вирішення таких 
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 перше півріччя роботи  організовано та проведено 6 сесій, де 

прийнято 39 рішень; на  7   засіданнях виконавчого комітету затверджено 45 
рішень; видано   42   розпорядження. 

 
Один із напрямків покращення благоустрою міста - будівництво, 

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

Протягом звітного періоду проведено капітальний ремонт другої 
частини  дорожнього покриття по вул.Соломчука (вул.Заводська) на суму 
637981 гривень.  

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. Фінансування дорожніх робіт з міського 
бюджету.    

Проведено ямковий ремонт дорожнього покриття вулиці Миру вартістю 
27565 гривень та вулиці Проскурівська. 

За рахунок коштів з місцевого  бюджету проводилось  будівництво    
тротуару по вул. Миру в мікрорайоні Криничне на суму 67243 гривні. 

 Значну частину коштів було виділено для проведення капітального та 
поточного ремонту житлового фонду. Зроблено капітальний ремонт 
покрівель  багатоквартирних житлових будинків: І.Зубкова (вул. 
Інтернаціональна), 13 – 136687,72 грн, пров. Піонерський, 3 – 143777,44 грн, 
пров. Піонерський, 5 – 327028,00 грн, пров.  Майдан Привокзальний – 
372623,00 гривень. 



Проведено поточний ремонт покрівель на двох будинках: І.Зубкова ( вул. 
Інтернаціональна), 11 – 48361,04 грн. та І.Зубкова ( вул. Інтернаціональна), 
17 - 170360,76 грн.  

За перше півріччя 2017  року поповнився  парк техніки  комунальних 
підприємств.  

Придбано : ЗІЛ 431412 вартість – 318000 гривень, ГАЗ 33023 (Газель) – 
110000 гривень, ЗІЛ-130 – 101500 гривень, сніговідкидач – 32399 гривень. 

 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, вивезення сміття,  продовжено   встановлення 
нових контейнерів для збору сміття, проводяться  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.  Придбано паливно-мастильні матеріали та 
матеріали для проведення поточних ремонтів житлового фонду.  

Відповідно до фінансування з місцевого бюджету для забезпечення 
функціонування водопровідно-каналізаційного господарства закуплено та 
встановлено два свердловинних насоси на суму 34200 гривень та  один 
моноблочний насос вартістю 44550 гривень. Придбано бензопилу (3400 грн.)  

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

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

Депутатами Деражнянської міської ради  затверджено  розмір та 
Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Деражні.  

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

Направлено лист до Управління регіонального розвитку та  будівництва 
Хмельницької ОДА щодо  включення  в перелік фінансування інвестиційних 
програм та проектів наш проект «Реконструкція парку культури та 
відпочинку – влаштування спортивного сектору по вул. Миру в м. Деражня 
Хмельницької області» та  відповідно планується  здійснення 
співфінансування  будівництва даного проекту.  

В центрі міста встановлено громадський туалет.  
В мікрорайоні Містечко та Криничне встановлено   дитячі ігрові  

майданчики.  
На даний час розпочато підготовку до закупівлі ще чотирьох дитячих 

майданчиків, які планується розмістити в різних частинах міста.  



Продовжується впровадження вертикального озеленення міста, 
впорядкування квітників, зон відпочинку, висадка квітів та саджанців.  
Придбано модуль побутовий  вартістю 140000 гривень для встановлення на 
артсвердловині в мікрорайоні Містечко. На сьогоднішній день вона вже 
встановлена.  

Проводилися  спортивні змагання, турніри. 
За перше півріччя 2017 року 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. 
Призерам вручалися грамоти,  медалі, цінні подарунки, спортивний інвентар.  

Відповідно до затверджених програм з міського бюджету виділено  
кошти на підтримку  розвитку волейбольного клубу «Іскра» - 20000 гривень, 
Деражнянської міської організації «Наш футбол» - 27000 гривень, на 
Деражнянське відділення поліції -20000 грн., на пожежну частину -  10000 
гривень. 

 Було проведено заходи до відзначення Свята Водохреща, Дня міста та 
Дня вуличної музики. Представники міської ради приймають участь і у 
загальноміських заходах.  

Напередодні Дня Перемоги  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 при впорядкуванні території для встановлення  та 
відкриття пам’ятного знаку Героям Чорнобильцям. 

Здійснено  робочу поїздку до  Летичівської об’єднаної  територіальної 
громад по питанню проведення децентралізації.  

Проведено роботи по розчистці  притоки річки Вовк, а також розчищено  
та впорядковано джерела.   
        Придбано пральну машину для садочка №3 «Сонечко»  та 
електробойлер для підігріву води в  дитяче відділення Деражнянської 
районної лікарні. 

З Деражнянського  міського бюджету за перше півріччя надано   
матеріальну   допомогу учасникам АТО в сумі 16000 гривень.   

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.Деражні з метою передачі у власність по 0,0600 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.  

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. 

Для економічного, соціального та культурного розвитку міста міською 
владою та депутатами ради було затверджено ряд  програм. Відповідно до 
них в 2017 році продовжено виділення коштів під програми: 

- Програма соціально-економічного розвитку м.Деражні на 2017 рік,  
- 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. 
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.  

В свою чергу виконавчий комітет та депутатський корпус Деражнянської 
міської ради прикладає максимально зусиль, щоб чітко реагувати на 
звернення громадян та вирішувати проблеми міста, щоб  місто Деражня мало 
вигляд європейського, в якому було б комфортно та приємно проживати усім 
громадянам. Маю надію, що ми  з вами будемо примножували добрі справи в 
місті та пишатись ним.  

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!  


