
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 30.01.2018 № 31-17/VII
м. Золотоноша

Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 №30-17/VII
„Про затвердження „Програми реформування і розвитку житлово –
комунального господарства м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки”

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства
(18.01.2018 № 113) щодо внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017
№30-17/VII „Про затвердження „Програми реформування і розвитку житлово –
комунального господарства м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки”, керуючись
п.22. ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, –

міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 04.12.2017 №30-17/VII „Про
затвердження „Програми реформування і розвитку житлово – комунального
господарства м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки”, виклавши розділ 2 „Житлове
господарство” частини VI „Заходи з реформування та розвитку житлово-
комунального господарства” в новій редакції (додається).

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію міської ради з питань будівництва, землеустрою, житлово-
комунального господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Кривошея  53077



Додаток
до рішення міської ради
від 30.01.2018 № 31-17/VII

VI. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

№
п/п Зміст заходу Виконавець Термін

виконання
2. Житлове господарство

2.1. Капітальний ремонт будинків, згідно бюджетного запиту:
- вул. Шевченка, 61, 148, 156
- вул. Старобазарна, 6
- вул. Благовіщенська 9, 15а, 20
- вул. Вишнева,32
- вул. Г. Корж,8
- вул. Грушевського,4а
- вул. Запорізька,2
- вул. Франка,16
- вул. Євгена Півня 3, 5, 6, 7, 8, 9
- вул. Лікарняна,7
- вул. Незалежності 35, 37, 37а, 41а, 45, 57
- вул. Обухова 38, 48, 48а
- вул. Ринкова 17
- вул. Січова 18
- вул. Степана Разіна,26
- вул. Черкаська 121, 123, 125, 7а, 8, 85
- вул. Чехова 18а, 18б
- вул. Шевченка 130, 115, 109, 233, 30
- вул. Шепелівська 14а, 14б, 14в,14д
- вул. Баха 65б, 65в, 67в, 90, 90а, 90в

реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий
будинок по вул. Шевченка, 33-а в м. Золотоноша Черкаської
області, в т.ч. інженерно – геодезичні та інженерно-геологічні
роботи, технічне обстеження і обмірні креслення

ПрАТ «Янтарь»
ПП УК «Янтарь»

2018-2020

2.2. Послуги по виготовленню експертної оцінки вартості
комунального майна, проведенню поточної інвентаризації
об’єктів нерухомості, виготовленню технічних паспортів та їх
копій, внесенню змін до технічних паспортів, оформленню
довідок про реєстрацію права власності, оформленню
будинкових книг, виготовленню технічних умов на приєднання
до мереж (електропостачання, водопостачання,
газопостачання, водовідведення), виготовлення проектів на
приєднання до мереж (електропостачання, водопостачання,
газопостачання, водовідведення), виконанню будівельно-
монтажних робіт по електропостачанню, водопостачанню,
газопостачанню, водовідведенню об’єктів нерухомості, тощо

Управління житлово-
комунального
господарства
виконавчого комітету
Золотоніської міської
ради

2018-2020

2.3. Відшкодування витрат по енергоносіям на утримання
гуртожитків, які знаходяться на балансі управління житлово-
комунального господарства або в оперативному управлінні КП
«Міський водоканал»

Управління житлово-
комунального
господарства
виконавчого комітету
Золотоніської міської
ради

2018-2020

2.4. Капітальний ремонт, реконструкція, утримання (в т.ч.
поточний ремонт), експлуатація об’єктів нерухомості
комунальної власності міста

Управління житлово-
комунального
господарства
виконавчого комітету
Золотоніської міської
ради

2018-2020

Секретар ради                                                                                                     Н.О. Сьомак
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