
Деражнянська міська рада інформує 
про проведену роботу за ІІІ квартал 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць:  Шкільна, 
В. Соломчука, частини вулиці Шевченка,  невеликих ділянок по вул. 
Проскурівській. Відремонтовано дорожнє покриття прибудинкових територій  
багатоквартирних будинків по вул.Проскурівська .   

З Деражнянського міського бюджету постійно виділяються кошти на 
ремонт покрівель житлових будинків. Завершено роботи по капітальному 
ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків по  
вул. В.Соломчука 1А та 1Б. Здійснено поточний ремонт в переходах будинків 
В.Соломчука  1А та 1Б.  

Проведено капітальний ремонт покрівель  багатоквартирних житлових 
будинків: 

-  вул. В.Соломчука, 10, 
-  вул. В.Соломчука, 6, 
-  вул. Миру, 46. 

За кошти Фонду регіонального розвитку, виділених  за ініціативи 
міського голови,   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.  

Розпочато реконструкцію водопровідної мережі по вул. Є.Андріюка. 
Постійно проводиться ремонт та часткова заміна труб  водопостачання 

по місту. 

На даний час продовжуються  роботи по капітальному ремонту моста 
через річку Вовк. Частину коштів виділено з міського бюджету.  

На засіданні сесії міської ради під головуванням міського голови Андрія 
Ковпака,  в зв’язку з  надзвичайно складним становищем з водою в районі  та 
необхідністю капітального ремонту гідроспоруди на річці Вовк, прийнято 
рішення «Про звернення до Хмельницького управління водних ресурсів щодо 
проведення капітального ремонту гідроспоруди».  

Продовжує оновлюватися техніка деражнянських комунальних служб.  
За місцеві кошти  придбано бульдозер Т-130, автобус, сміттєзбиральну 
машину, розкидач протиожеледний. 



За багаточисельними просьбами  громадян  придбано санітарний блок та 
дитячі майданчики.  

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

- 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.  
Згідно з програмою «Чисте місто» в  поточному  році  буде проводитись 

придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів та роботи 
по утриманню та поточному ремонті під’їзної дороги до полігону ТПВ.  

Продовжуються роботи  по заміні енергозберігаючих ламп та 
проведенню освітлення вулиць міста.   

За участі міського голови проведено розбивку місця розташування 
спортивного сектору в міському парку  відповідно до виготовленого проекту, 
в якому передбачено  влаштування міні футбольного та спортивного 
майданчиків. 

Міська влада надала  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.  

В місті продовжують створюватися об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків ( ОСББ). 

           

  
 


