
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 30.01.2018 № 31-6/VII
м. Золотоноша

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017
№ 30-46/VII „Про затвердження Програми соціально-економічного
розвитку м. Золотоноша на 2018 рік”

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального
господарства (15.01.2018 № 31, 17.01.2018 № 39), відділу освіти (17.01.2018
№ 8), відділу внутрішньої політики (04.01.2018 № 18) щодо внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-46/VII „Про затвердження Програми
соціально - економічного розвитку м. Золотоноша на 2018 рік”, керуючись п. 22
ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-46/VII „Про
затвердження Програми соціально - економічного розвитку м. Золотоноша на
2018 рік”, а саме:
а) у розділі „Розвиток житлово-комунальної сфери” (стратегічна ціль 2,3,4)
частини ІІІ „Золотоноша власними руками” п.15 викласти в новій редакції:
„15.Придбання сміттєвоза з боковою загрузкою на шасі типу ГАЗ 3309”.
б) розділи „Розвиток житлово-комунальної сфери” (стратегічна ціль 2,3,4) та
„Розвиток освітянської галузі” (стратегічна ціль 4) доповнити заходами та
викласти пункти „Разом по розділу” та „Всього” в новій редакції згідно
додатку.
в) у п. 5 частини IV „Заходи щодо реалізації програми та розвитку місцевого
самоврядування” збільшити фінансування на 4140 грн. для виготовлення
штампів головам квартальних комітетів.

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на комісію з
питань бюджету, фінансів, цін та торгівельного обслуговування, господарської
діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Остроглазова 52279



Додаток
до рішення міської ради
від 30.01.2018 № 31-6/VII

Об’єкти та джерела фінансування, тис. грн.№
п/п

Назва заходу (об’єкта),
його місце знаходження

Термі
н

кінцев
ого

викон
ання

Обсяг
фінансуван
ня, всього

Державн
ий

бюджет

Облас
ний

бюдж
ет

Місцевий
бюджет

Інші
джерела

Очікуваний результат у
2018 році

Відповідаль
ні виконавці

Розвиток житлово-комунальної сфери (стратегічна ціль 2,3,4)
23 Придбання сміттєвоза

портального зі змінним
 контейнером на шасі
типу ГАЗ 3309

2018 1500,00 1500,00

Забезпечення
благоустрою міста

УЖКГ;
КП

„Міський
водоканал”

24 Придбання сміттєвоза
портального зі змінним
контейнером на шасі
типу ГАЗ 3309

2018 1500,00 1500,00

Забезпечення
благоустрою міста

УЖКГ;
КП

„Міський
водоканал”

25 Придбання портальних
контейнерів об’ємом 8м3

20 шт. 2018 1000,00 1000,00

Забезпечення
благоустрою міста

УЖКГ;
КП

„Міський
водоканал”

26 Придбання контейнерів
для збирання ТПВ
об’ємом 0.75 м3 150 шт. 2018 500,00 500,00

Забезпечення
благоустрою міста

УЖКГ;
КП

„Міський
водоканал”

27 Капітальний ремонт
адміністративного
будинку по вул.
Шевченка, 70 (з
заміною віконних
блоків)  в т.ч.
виготовлення ПКД,

2018 2500,00
 2500,00

Збереження
комунального майна
міста

УЖКГ



експертизи ПКД,
авторський та
технічний нагляд

28 Капітальний ремонт
системи
електропостачання
адміністративного
будинку по вул.
Шевченка, 70 в т.ч.
виготовлення ПКД,
експертизи ПКД,
авторський та технічний
нагляд

2018

300,00

300,00

Збереження
комунального майна
міста

УЖКГ

29 Капітальний ремонт
системи водопостачання
адміністративного
будинку по вул.
Шевченка, 70 в т.ч.
виготовлення ПКД,
експертизи ПКД,
авторський та технічний
нагляд

2018
300,00

300,00

Збереження
комунального майна
міста

УЖКГ

30 Капітальний ремонт
системи водовідведення
адміністративного
будинку по вул.
Шевченка, 70 в т.ч.
виготовлення ПКД,
експертизи ПКД,
авторський та
технічний нагляд

2018
500,00

 500,00

Збереження
комунального майна
міста

УЖКГ

31  Капітальний ремонт
системи 2018 1000,00 Збереження

комунального майна
УЖКГ



теплопостачання
адміністративного
будинку по вул.
Шевченка, 70 в т.ч.
виготовлення ПКД,
експертизи ПКД,
авторський та
технічний нагляд

1000,00
міста

32 Встановлення вузла
обліку теплової енергії
в адміністративного
будинку по вул.
Шевченка, 70 в т.ч.
виготовлення ПКД,
експертизи ПКД,
авторський та
технічний нагляд

2018
100,00

100,00

Збереження
комунального майна
міста

УЖКГ

33 Придбання та
встановлення
циркуляційного насосу
для тепло генераторної,
яка знаходиться в
адміністративній
будівлі по
вул. Новоселівська, 2

2018 40,00  40,00

Збереження
комунального майна
міста

УЖКГ

Разом по розділу 117686,392 80519,44 37166,942
Розвиток освітянської галузі (стратегічна ціль 4)

18
Капітальний ремонт по
заміні віконних та
дверних блоків ЗОШ № 6
по вул. Благовіщенська,
96-А

2018
2775,172

2495,172 280,00

Виконання заходів
енергозбереження, згідно
виготовленого паспорту
енергоаудиту закладу.
Заміна на
енергозберігаючі 247 шт.
віконних блоків та 11

Відділ
освіти



дверних

19
Капітальний ремонт
приміщення загального
користування із заміною
дверних блоків гімназії
ім. С.Д. Скляренка по
вул. Черкаській, 54

2018 5208,226 4687,226 521,00

Створення в
м. Золотоноша
інноваційного освітнього
закладу на базі гімназії,
модернізація матеріально
– технічної бази закладу

Відділ
освіти

Разом по розділу 23651,811 - 110,0 15558,413
Всього 1185770,82 205171,823 110,0 79892,632

Секретар ради Н.О. Сьомак
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