
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.06.2020  № 53-5/VІІ 

          м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми соціально - економічного розвитку 

м. Золотоноша на 2020 рік 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(02.06.2020 № 797)  та лист служби у справах дітей, молоді та спорту 

(15.06.2020 №906 )щодо внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку м. Золотоноша на 2020 рік, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2019 

№ 49-14/VII зі змінами 06.02.2020 № 50-6/VII, додавши у додатку розділу 

„Розвиток житлово-комунальної сфери”(стратегічна ціль 2.3.4), розділу 

„Фізична культура і спорт”(стратегічна ціль 4) частини V „Золотоноша 

власними руками” заходами та виклавши графи „Разом по розділу” та „Всього” 

в новій редакції згідно додатку . 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

Остроглазова  23850 



Додаток  

до рішення міської ради від 

від 23.06. 2020  № 53-5/VІІ 

 
п Назва заходу (об’єкта),  його 

місце знаходження 

Термі

н 

кінцев

ого 

викон

ання 

Об’єкти та джерела фінансування, тис. грн.. Очікуваний 

результат у 2020 році 

Відповідальні 

виконавці Обсяг 

фінансуван

ня, всього 
Державни

й бюджет 

Облас

ний 

бюдже

т 

Місцевий 

бюджет  

Інші 

джерела 

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

32 Придбання вільно вихрового 

насосного агрегата АСВН 25/20  з 

електродвигуном АИР 100L4  та з 

комплектом ЗВЧ 

2020 

75,0 

  75,5 

 Поліпшення умов 

життєдіяльності 

мешканців міста та 

благоустрою міста 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 

33 Придбання електродвигуна 

HOYER 30 кВТ  

2020 

78,9 

  78,9 

 Поліпшення умов 

життєдіяльності 

мешканців міста та 

благоустрою міста 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 

34 Придбання роторного блоку DI 60 

2020 

133,8 

  133,8 

 Поліпшення умов 

життєдіяльності 

мешканців міста та 

благоустрою міста 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 

 Разом по розділу  244 381,556 69 629,118 - 174 752,938    

Фізична культура і спорт (стратегічна ціль 4) 

6 Будівництво спортивного 

майданчику (скейт -парку)по 

вулиці Черкаська в місті 

Золотоноша (у т.ч. виготовлення 

ПКД) 

2020 

2398,402 

405,000  1993,402 

 Створення кращих 

умов для відпочинку 

та дозвілля  дітей та 

молоді 

Міський відділ 

освіти  

 Разом по розділу  21560,525 6905,000 - 14655,525    

 Всього  1 187 412,377 103 959,989 - 226 864,388 856 688,0   

 

 

Секретар ради                 Н.О. Сьомак 


