
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 03.04.2018  № 33-4/VІІ 

          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” зі змінами 

 

Розглянувши листи управління житлово-комунального господарства 

(01.03.2018 № 447, 26.03.2018 № 627, 28.03.2018 № 650, 02.04.2018 № 689), 

відділу бухгалтерського обліку та звітності (23.03.2018 № 584), КП „Міський 

водоканал ”(23.03.2018 № 612) 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” зі змінами, 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” зі змінами від 30.01.2018 № 31-6/VII, а саме: 

а) у розділі „Розвиток житлово-комунальної сфери” (стратегічна ціль 2.3.4) 

частини ІІІ „Золотоноша власними руками” п.1, п.2, п.31 викласти в новій 

редакції: 

- „п. 1 Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в 

адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад, 

Золотоніського району Черкаської області”; 

- „п. 2 Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по 

вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області”; 

- „п. 31 Реконструкція системи опалення (облаштування загального вузла 

обліку теплової енергії) в адмінбудівлі по вул. Шевченка, 70 в м. Золотоноша 

Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертизи ПКД, авторський та 

технічний нагляд”. 

б) розділ „Розвиток житлово-комунальної сфери” (стратегічна ціль 2.3.4) 

частини ІІІ „Золотоноша власними руками” та пункти „Разом по розділу” та 

„Всього” викласти в новій редакції згідно додатку 1. 

в) у розділі „Житлова політика” (стратегічна ціль 4) частини ІІІ „Золотоноша 
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власними руками” п.1, п.3 викласти в новій редакції: 

- „п.1 Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Кропивнянській, 56 в  

м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, авторський та 

технічний нагляд”; 

-„п.3 Реконструкція приміщення першого поверху гуртожитку під квартири та 

адміністративні приміщення по вул.Благовіщенська, 9 в м. Золотоноша 

Черкаської області, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД та коригування ПКД, 

авторський та технічний нагляд”. 

ґ) розділ „Житлова політика” (стратегічна ціль 4) частини ІІІ „Золотоноша 

власними руками” та пункти „Разом по розділу” та „Всього” викласти в новій 

редакції згідно додатку1. 

д) у п. 2 частини IV „Заходи щодо реалізації програми та розвитку місцевого 

самоврядування” збільшити фінансування на 35,0 тис. грн. та пункт „Всього” 

викласти в новій редакції згідно додатку 2. 

 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., заступнику міського голови Судді С.В., контроль 

за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської 

діяльності (Нелін І.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
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