
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.01.2019  № 24 

м. Золотоноша  

 

Про затвердження „Переліку заходів з утримання  

об’єктів благоустрою м. Золотоноша в 2019 році” 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(09.01.2019 № 27) щодо затвердження „Переліку заходів з утримання об’єктів 

благоустрою м. Золотоноша в 2019 році”, відповідно п. 1 ст. 15 Закону України 

„Про благоустрій населених пунктів”, керуючись п. 7 „а” ч. 1 ст. 30 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити „Перелік заходів з утримання об’єктів благоустрою 

м. Золотоноша в 2019 році” (далі – „Перелік заходів”) (додається). 

2. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.): 

2.1. Забезпечити дієвий контроль за своєчасним та якісним виконанням 

„Переліку заходів”. 

2.2 Оплату виконаних робіт та наданих послуг з утримання об’єкта 

благоустрою міста проводити згідно актів приймання виконаних робіт. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) забезпечити фінансування 

оплати обсягу виконаних робіт та наданих послуг в межах затверджених 

кошторисних призначень на 2019 рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.) 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 
 

 

 

93 

Флоренко 23093 
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 29.01. 2019 № 24 
 

ПЕРЕЛІК 

заходів з утримання об’єктів благоустрою м. Золотоноша в 2019 році 

№ 

з/п 
Назва заходу 

 

1 Послуги з прибирання снігу  

2 Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення  

3 Введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць 

4 Послуги з озеленення територій на утримання зелених насаджень 

5 
Догляд за написами та огорожами біля рідкісних дерев, що охороняються 

законом 

6 Утримання та ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків у місті 

7 Послуги з підрізання дерев 

8 Послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям 

9 Послуги з прибирання та підмітання вулиць 

10 Послуги з обслуговування кладовищ  

11 Утримання зони відпочинку „Фонтани” 

12 Встановлення, утримання, демонтаж міської новорічної ялинки  

13 Послуги з прочищення зливової каналізації  

14 Послуги з утримання парків 

15 Послуги в сфері електронних закупівель 

16 
Послуги з сервісного обслуговування систем відео спостереження. 

Встановлення та налаштування систем відео спостереження. 

17 Послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

18 Послуги з влаштування тротуарного покриття  

19 Послуги з поточного ремонту дворових заїздів 

20 Придбання дитячих майданчиків  

21 
Нагороди переможцям огляду-конкурсу на кращий благоустрій  

житлового сектору м. Золотоноші 

22 Закупівля контейнерів для збирання твердих побутових відходів 

23 
Виготовлення ПКД, експертиза проектів та оплата послуг щодо приєднання 

електроустановок до електричних мереж, тощо об’єктів благоустрою міста 

Балансоутримувач – ЧФ ДП МВС України „Черкаси-Інформ-Ресурси” 

24 
Організація регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорних об’єктів 

на перехрестях міста (4 світлофорних об’єкти)  

Загальна сума коштів згідно затверджених кошторисних призначень на 2019 рік 

становить 6 995 051грн. 00 коп. (шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч 

п’ятдесят одна грн. 00 коп.) 
 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 


