
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 29.05. 2018 № 34-26/VІІ 

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” зі змінами 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства  

(22.05.2018 № 1096) 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” зі змінами, 

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” зі змінами від 30.01.2018 №31-

17/VII, виклавши розділ 3 додатку „Дорожнє господарство” частини VI „Заходи 

з реформування та розвитку житлово-комунального господарства” у 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 

 

 

 

 
Флоренко 53346 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 29.05.2018 № 34-26/VІІ  

 

 

VI. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

 

3. Дорожнє господарство 
 

3.1 Поточний ремонт вулично-дорожнього 

покриття: 

- вул. Шевченка 

- вул. Шевченка (заміна бордюр) 

- вул. Обухова 

- вул. Черкаська 

- вул. Незалежності 

- центр. вулиця с. Гришківка 

- вул. Баха 

- вул. Полатайло 

- вул. 23 Вересня 

- вул. Шепелівська 

- вул. І. Франка 

- вул. Богодухівська 

- вул. Благовіщенська 

- вул. Терещенка 

- вул. Монастирська 

- вул. Визволення 

- вул. Грушевського 

- влаштування горизонтальної дорожньої 

розмітки 

ПрАТ «Золотоношарембуд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт покриття  дворових 

заїздів і проїздів: 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 30 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 34 

- Житлові будинки по вул. Шевченка, 129 

та 131 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 215 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 233 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 235 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 61 

- Житловий будинок по вул. Незалежності, 

41А 

- Житловий будинок по вул. Грушевського, 

4а 

- Житловий будинок по вул. 

Новоселівська, 2А 

- Житловий будинок по вул. Незалежності, 

59/1, 59/2; 

ПрАТ «Золотоношарембуд» 

 

 

2018 - 2020 
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- Житлові будинки по вул. Баха, 65Б, 65В, 

67В, 67Г; 

- Житлові будинки по вул. Соборна, 18 та 

22; 

- Капітальний ремонт та вимощення 

прибудинкової території по вул. 

Запорізька, 2 

- Житловий будинок по вул. Обухова, 52/1 

та 52/2 

- Житловий будинок по вул. Шевченка,115 

- Житловий будинок по вул. Шевченка, 63 

- Капітальний ремонт проїзду від вул. 

Черкаської №3 до вул. Благовіщенської 

№9 

- Капітальний ремонт під’їзду ж/б по вул. 

Грушевського, 4А та Незалежності, 75а 

- Капітальний ремонт дорожнього 

покриття прибудинкової території 

житлового будинку по вул. Незалежності 

59; 

- Капітальний ремонт та вимощення 

дорожнього покриття місця для 

паркування автомобілів біля будинку № 

62А по вул. Шевченка 

3.3 Капітальний та поточний ремонт тротуарів: 

- по вул. Шевченка; 

- по вул. Черкаська; 

- по вул. Незалежності; 

- по вул. Черняховського; 

- по вул. Баха; 

- по вул. Обухова; 

- по вул. Курчатова; 

- по вул. Ломоносова; 

- провулок Стаханівський; 

- по вул. Благовіщенська; 

- площа Героїв Майдану 

ПрАТ «Золотоношарембуд» 

 

 

2018-2020 

3.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиць міста: 

вул. Гайдара 

вул. Нафтобазівська 

вул. Інтернаціональна 

вул. Заплавна 

вул. Чехова   

вул. Баранніка 

вул. Саксаганського 

вул. Садовського  

вул. Берегова 

вул. Курчатова 

вул. Черняховського  

пров. Ломоносова 

вул. Г. Лисенка 

вул. Першотравнева 

ПрАТ «Золотоношарембуд» 2018-2020 
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вул. Гоголя 

вул. Ковби 

вул. Південна 

вул. Баха з №9 по №19 

вул. Залізнична 

вул. Торфяна 

вул.Сонячна 

вул.Можайського 

вул.Борисяка 

вул. Неверовського (Обухова – 

Красногірська) 

провулок Зелений  

вул. Невського 

вул. Є.Півня 

вул. Чайковського 

вул. Струнківська-Набережна, Чкалова 

вул. Лікарняна 

вул. Монастирська 

вул. Театральний проїзд 

вул. Жуковського 

вул. Канівська 

пров. І Лікарняний 

3.5. Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиць міста (відповідно до наявної ПКД по 

програмі «Золотоноша власними руками»): 

35 вулиць (станом на 20.11.2017) 

ПрАТ «Золотоношарембуд» 2018-2020 

3.5 Придбання пересувного габаритно-вагового 

комплексу (спів фінансування) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 

3.6 Встановлення дорожнього сигнального 

обладнання (переоснащення та реконструкція 

світлофорних об’єктів – заміна на 

світлодіодні) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 

3.7 Придбання фрези дорожньої БЗГТ-400 для 

утримання об’єктів благоустрою 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 
 


