ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН
Голова райдержадміністрації
Зелінський Андрій Леонідович
(30.08.2018 р.)
Голова районної ради
Сідлецький Віталій Михайлович
(27.11.2015 р.) ВО «Батьківщина»
Загальні відомості про район
Площа – 0,8 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).
Кількість місцевих рад - районна рада, міська рада, 2 селищні ради, 25
сільських рад.
Населення – 36573 осіб, в т.ч. місто Деражня – 10437, селище Лозове 1650сільського – 24486.
Загальні відомості по Вовковинецькій селищній ОТГ
Голова Вовковинецької ОТГ
Загорулько Юрій Васильович
вибори - 24.12.2017
результати ЦВК – 02.01.2018
установча сесія ОТГ – 04.01.2018
позапартійний
Площа – 0,1 тис. кв. км.
Кількість населених пунктів – 6, в т.ч. селище Вовковинці, с. Садове, с.
Кайтанівка, с. Радівці, с. Стреків, с. Коричинці, 2 в.о. старост.
Населення – 5104 осіб.
Кількість депутатів громади – 22.
Вовковинецька селищна ОТГ
Субєкти висування кандидата:
1. ПП "Відродження" - 5
2. ВО "Батьківщина" - 7
2. ПП "Законкретні справи" - 7
4. Самовисування - 2
22 депутати Вовковинецької
приналежність:
1. ВО "Батьківщи на" - 5
2. Позапартійні - 11
3. ПП "Відродженання" - 5
4. Свобода – 1
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Ради, які не увійшли до складу ОТГ: (чисельність населення ради, осіб)
1.Деражнянська міська рада – (10437)
2.Лозівська селищна рада – (1650)
3.Богдановецька сільська рада – (889)
4.Божиковецька сільська рада – (1606)
5.Волоськівська сільська рада – (739)
6.Галузинецька сільська рада – (669)
7.Гатнянська сільська рада - (756)
8.Городищенська сільська рада – (465)
9.Гришковецька сільська рада – (423)
10.Загінецька сільська рада – (790)
11.Згароцька сільська рада – (722)
12.Зяньковецька сільська рада – (902)
13.Кальнянська сільська рада – (699)
14.Клопотовецька сільська рада – (664)
15.Копачівська сільська рада – (872)
16.Коржовецька сільська рада – (570)
17.Мазниківська сільська рада - (714)
18.Майдан-Чернелівецька сільська рада – (858)
19.Маниковецька сільська рада – (1210)
20.Нижнянська сільська рада – (1079)
21.Новосілецька сільська рада – (1202)
22.Пилипівська сільська рада – (424)
23.Шиїнецька сільська рада – (269)
24.Шпичинецька сільська рада – (1470)
25.Яблунівська сільська рада – (1540)
26.Явтухівська сільська рада – (661)
27.Яськовецька сільська рада – (905)
Суспільно-політична ситуація
Дані про районну раду:
кількість депутатів – 34;
Депутатські фракції в районній раді, чисельність депутатів в них:
Фракція партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» - 6, Фракція
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» - 6, Фракція партії «За конкретні
справи» - 5, Фракція партії «Відродження» - 5, Група Аграрної партії України –
3, Група «Радикальної партії Олега Ляшка» - 3, Група Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» - 2, Група політичної партії «Опозиційний блок» - 2,
Позафракційні – 1.
Назва
партії/партійність
(2015р.):
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»
(голова Панасюк А.М.), районна організації ветеранів України (голова
Слободян А.І.), Афганістану (голова Маньківський С.В.), районна громадська
організація «Асоціація фермерів» (голова Ткач О.В.) та «Клуб «Надвечір’я»
(голова Буриш Н.В.).
Найбільші релігійні конфесії: православні – 45, греко-католицькі – 5, римокатолицькі – 3, інші - 19.
Соціально-економічний розвиток
Виробнича спеціалізація району:
промисловість, торгівля.

сільськогосподарське

виробництво,

Перелік найбільших підприємств району:
Найменування
підприємств

Продукція,
що випускається

ПрАТ
перероблення молока,
«Деражнянський виробництво масла та сиру
молочний завод»
ПАТ
складське господарство
«Деражнянське
хлібоприймальне
підприємство»
ТОВ «Деражняпродукти борошномельномлин»
круп’яної промисловості
*** - інформація конфіденційна

Обсяг реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
За січень- листопад 2017 року
тис.грн.
181108,9

***

***

Гуманітарна сфера:
Заклади освіти: 1 відділ освіти, що є структурним підрозділом
Деражнянської районної державної адміністрації; у районі функціонує 20 заклад
загальної середньої освіти, 13 закладів дошкільної освіти та 2 заклади
позашкільної освіти; одному закладу загальної середньої освіти надано статус
опорного закладу.
Заклади охорони здоров’я: 1 центральна районна лікарня та 1 районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входять 6 амбулаторій
загальної практики сімейної медицини, до яких входять 1 фельдшерськоакушерський та 31 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 над вирішенням яких працюватимуть у 2018 році:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Реконструкція вуличних мереж водопостачання
Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарськопобутових стоків в м. Деражня
Капітальний ремонт будівлі інфекційного корпусу Деражнянської
ЦРЛ вул. Подільська, 1 м.Деражня
Капітальний ремонт будівлі стаціонару(старого та нового лікувальних
корпусів)Деражнянської ЦРЛ вул.Подільська,1 м.Деражня
Проведення ремонту автомобільних доріг за маршрутами руху шкільних
автобусів.
Реконструкція автостанції в м. Деражня
Завершення капітального ремонту та реконструкція Вовковинецької
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Капітальний ремонт закладу загальної середньої освіти Волоського НВК
(утеплення фасадів, горищне перекриття).

