ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН
Голова райдержадміністрації
Голова районної ради
Сідлецький Віталій Михайлович
(27.11.2015 р.)
Загальні відомості про район
Площа – 0,9 тис. кв. км, 74,4% території – сільськогосподарські угіддя, 20,9%
території – ліси та землі водного фонду. Загальна протяжність кордонів району 196 км.
Кількість населених пунктів – 62, в т.ч. – м. Деражня, смт. Вовковинці,
смт.Лозове, 59 сільських населених пунктів (1 міська, 2 селищна і 27 сільських рад).
Населення – 32,3 тис. осіб, в т.ч. міського – 14,4 тис.осіб, сільського – 17,9
тис.осіб.

Суспільно-політична ситуація
Дані про районну раду:
кількість депутатів – 34;
Назва партії/партійність: БПП «Солідарність» - 7, ВО «Батьківщина» – 7, ПП «За
конкретні справи» – 5, ПП «Відродження» - 5, Аграрна партія України – 3,
Радикальна партія Олега Ляшка – 3,ВО «Свобода» - 2, «Опозиційний блок»-2.
Найактивніші політичні сили: БПП «Солідарність», ПП «За конкретні справи»,
Аграрна партія України, ВО «Свобода».
Впливові представники громадського сектору: ГО «Спілка учасників АТО»,
районна організації ветеранів України, районна організація ветеранів Афганістану,
районна громадська організація «Асоціація фермерів», «Клуб «Надвечір’я»,
Громадська рада.
Найбільші релігійні конфесії: православні – 45, греко-католицькі – 5, римокатолицькі – 3, інші - 19.
Соціально-економічний розвиток
Питома
вага
району
в
загальнообласних
обсягах:
виробництва
сільськогосподарської продукції усіх категорій господарств – 6,0%, реалізованих не
фінансових послуг – 0,7%.
Трудові ресурси, кількість зареєстрованих безробітних - 435 осіб.
Виробнича спеціалізація району: виробництво сільськогосподарської продукції,
переробна промисловість (перероблення молока, виробництво масла та сиру,
виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості), машинобудівна
та легка промисловість.
Перелік найбільших підприємств району
Найменування
підприємств
ПрАТ «Деражнянський
молочний завод»
ПАТ «Деражнянське
хлібоприймальне

Продукція, що випускається

Обсяг реалізованої
продукції (товарів,
робіт, послуг) за
січень-грудень 2016
року (тис. грн.)

перероблення молока,
виробництво масла та сиру

145321,8

складське господарство

***

підприємство»
ТОВ «Деражня-млин»

продукти борошномельнокруп’яної промисловості

***

*** - інформація конфіденційна

Гуманітарна сфера:
Заклади освіти: 36 навчальних закладів. Працюють 12 дошкільних навчальних
закладів, 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 2 школи І-ІІ ступенів, 6 НВК І-ІІІ
ступенів, 7 НВК І-ІІ ступеня, один НВК І ступеня, Деражнянський районний
Будинок творчості дітей та юнацтва, Деражнянська ДЮСШ.
Заклади охорони здоров’я: 1 центральна районна лікарня та 1 районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входять 10 амбулаторій
загальної практики сімейної медицини, до яких входять 62 фельдшерсько-акушерських
та фельдшерських пунктів.
Туристичні об’єкти: приватна садиба «Гостинна Гутка» в с. Нова Гута; частково
збереглася забудова ХІХ – початку ХХ ст., серед якої 9 споруд визнані пам'ятками
архітектури місцевого значення; літературно-меморіальний музей Анни Ахматової та
пам’ятка природи “Чиста криничка ” загальною площею 6,9 га (криничка Святого Іллі)
в с. Слобідка-Шелехівська; в с. Мазники діє музей видатного вченого, історика,
етнографа, релігійного діяча Юхима Сіцінського; в с. Божиківці народився відомий
письменник, публіцист, журналіст Д.М. Прилюк, в його честь відкрито бібліотеку-музей;
на місці загибелі Устима Кармалюка на околиці с. Волоське в честь 200-річчя від дня
народження народного героя встановлено пам’ятний знак та функціонує музей.
Природно-заповідний фонд району налічує 8 об’єктів загальною площею 2215,3 га.
Проблемні питання
1
2

3
4

За рахунок коштів районного та міського бюджетів виділено кошти на
капітальний ремонт моста через р.Вовк на автомобільній дорозі
Голоськів – Лука Барська в сумі 845,0тис.гривень.
За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реконструкцію
напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної
біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня
використано 1343,6 тис. гривень.
Виготовлено ПКД на будівництво водогону в селах Теперівка,
Кориченці, Садове, Кайтанівка, Радівці та в селищах Вовковинці та
Лозове.
Залучення інвестицій в розвиток малого підприємництва та на
відновлення роботи промислових підприємств району

