
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 11.12.2019 № 48-121/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” зі змінами 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства  

(09.12.2019 № 2333) 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, виклавши частину 

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 23057 
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Додаток до рішення 

від 11.12.2019 № 48-121/VII 

 

VI. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

 

Комунальне господарство та благоустрій міста 

 

 

Водопостачання 

 

1.1 Заміна насосного обладнання I 

підйому води Домантівського 

водозабору на насоси з частотним 

регулюванням  

КП “ Міський водоканал” 2018-2020 

1.2 Реконструкція зовнішніх мереж 

водопостачання в м. Золотоноша — 

ІІ черга (реконструкція РЧВ) 

КП “ Міський водоканал” 2018-2020 

1.3 Капітальний ремонт централізованих 

мереж водопостачання, в  т.ч. 

виготовлення ПКД, експертизи 

проекту, авторський та технічний 

нагляд, технічне обстеження 

КП “ Міський водоканал” 2018-2020 

1.4 Реконструкція мережі 

водопостачання І підйому води 

Домантівського водозабору 

КП “ Міський водоканал” 2018-2019 

1.5 Придбання агрегату аварійного 

живлення на Домантівський 

водозабор 

КП “ Міський водоканал” 2018-2020 

1.6 Заміна несправних пожежних 

гідрантів  

КП “ Міський водоканал” 2018-2019 

 

Водовідведення 

 

1.7 Придбання 2-х агрегатів аварійного 

живлення на ГКНС м. Золотоноша 

КП “ Міський водоканал”  

 

2018-2020 

 

1.8 Проведення робіт з реконструкції 

самоплинного та напірного 

колекторів по вул. Шевченка в м. 

Золотоноша 

КП “ Міський водоканал”  

 

2016-2020 

1.9 Оптимізація системи водовідведення 

шляхом: заміни окремих ділянок 

каналізаційних колекторів та заміни 

аерофільтрів на КОС 

КП “ Міський водоканал”  2019-2020 

 

Теплопостачання 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

1.10 Заміна мережі централізованого 

теплопостачання від котельні по вул. 

Гоголя,7опостачання від котельні по 

вул. Гоголя,7 

КП “ Міський водоканал” 2018-2020 

 

Благоустрій 

 

1.11 Реконструкція площі героїв Майдану  Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2015-2020 

1.12 Придбання автомобіля з задньою 

загрузкою для вивезення ТПВ 

КП “ Міський водоканал” 2018-2019 

1.13 Придбання автовишки КП “ Міський водоканал”  2018-2020 

1.14 Ремонт пам'ятників або пам'ятних 

знаків 

КП “ Міський водоканал”  2018-2020 

1.15 Встановлення огорожі кладовища  КП “ Міський водоканал”  2018-2020 

1.16 Облаштування освітлення кладовища КП “ Міський водоканал”  2018-2020 

1.17 Придбання ємкостей для технічної 

води на кладовище 

КП “ Міський водоканал”  2018-2020 

1.18 Утримання фонтанів  Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.19 Прибирання вулиць міста Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.20 Косіння газонів  Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.21 Обслуговування квітників та зелених 

насаджень 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.22 Захоронення сміття після вуличного 

прибирання  

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.23 Видалення аварійних дерев та Управління житлово- 2018-2020 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

обпилювання дерев вражених 

омелою для попередження 

виникнення аварійних ситуацій 

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

1.24 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.25 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 та 

підрядники, визначені при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.26 Інвентаризація земель та розробка 

проектів землеустрою на об’єктах 

комунальної  власності міста, тощо 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

2018-2020 

1.27 Послуги з технічного обслуговування 

світлофорів (4- х світлофорних  

об´єктів  на перехрестях міста: вул. 

Шевченка-вул.Черкаська; 

вул.Благовіщенська - вул. Черкаська; 

вул. Обухова- вул.Баха; вул. 

Шевченка- вул .Благовіщенська 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядники, визначені при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

1.28 Придбання залізобетонних квітників 

на вул. Нова  

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

2018-2020 

1.29 Придбання  засобу для боротьби з 

амброзією «Стоп Амброзія»    

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

2018-2020 

1.30 Призи для переможців конкурсу 

«Кращий двір, краще подвір'я» 

Управління житлово-

комунального господарства 
2018-2020 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

виконавчого комітету 

1.31 Придбання солі та піску для 

виготовлення посипальної 

(протиожележної) суміші 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

2018-2020 

1.32 Проведення заходів по поліпшенню 

екологічного стану м.Золотоноша, 

видатки яких затверджені за рахунок 

коштів міського цільового фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища (за окремими рішеннями 

Золотоніської міської ради) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядники, визначені при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

 

2. Житлове господарство 

2.1. 

 

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 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

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 

комунальним послугам та 

енергоносіям на утримання об’єктів 

комунальної власності міста (в т.ч. 

житлових та нежитлових приміщень і 

будівель), які знаходяться на балансі 

управління житлово-комунального 

господарства або в оперативному 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

управлінні 

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 

 

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 

- придбання та встановлення  

дорожніх знаків; 

- придбання «холодного асфальту» 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур  

 

2018 - 2020 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Житловий будинок по вул. 

Грушевського, 4а 

- Житловий будинок по вул. 

Новоселівська, 2А 

- Житловий будинок по вул. 

Незалежності, 59/1, 59/2; 

- 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 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 

- по вул. Монастирська 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

 

 

2018-2020 

3.4. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиць міста: 

вул. Гайдара 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

2018-2020 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

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 

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 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

3.5. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиць міста (відповідно до 

наявної ПКД по програмі 

«Золотоноша власними руками»): 

41 проект (станом на 09.12.2019) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

3.6 Придбання пересувного габаритно-

вагового комплексу (спів 

фінансування) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 

3.7 Встановлення дорожнього 

сигнального обладнання 

(переоснащення та реконструкція 

світлофорних об’єктів – заміна на 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 
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№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання  

світлодіодні) 

3.8 Придбання фрези дорожньої БЗГТ-

400 для утримання об’єктів 

благоустрою 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

2018-2020 

3.9 Будівництво нових та реконструкція 

існуючих місць паркування на 

території міста 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

3.10 Придбання автоматизованої системи 

контролю оплати паркування 

(АСКОП) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

 

4. Енергозабезпечення 

 

4.1 

 

Капітальний та поточний ремонти 

вуличного освітлення: 

- вул. Черкаська 

- вул. Шевченка ІІ черга 

- вул. Неверовського 

- вул. Заводська 

- вул. Обухова 

- відповідно до програми 

«Золотоноша власними руками» 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та 

підрядник, визначений при 

проведенні тендерних процедур 

2018-2020 

 

 

Секретар ради                                                                                          Н.О. Сьомак                                                                        
 


