
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.03.2021 № 5-4/VIII 

          м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми економічного  та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік   

 

Розглянувши лист відділу „Центр надання адміністративних послуг” 

(16.03.2021 № 740) щодо внесення змін до Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік, 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 15.12.2020 № 2-5/VIIІ, додавши у додатку розділу „Соціальна 

та інформаційна сфера” розділу ІІІ „Перелік заходів економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік” 

заходами та виклавши графи „Разом по розділу” та „Всього” в новій редакції 

згідно з додатком . 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

депутатську комісію з питань фінансів, цін, побутового та торговельного 

обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова  23850 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 23.03.2021 № 5-4/VIII 

 
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 

Соціальна та інформаційна сфера 

9 поточний ремонт 

приміщення ЦНАП по 

вулиці Незалежності, 40 

(теплоізоляція цоколю, 

декоративне штукатурення 

фасаду та укосів, ін.), 

електромонтажні роботи 

2021 

186,652 

  186,652 

 Створення належних 

умов для якісного 

надання соціальних 

послуг 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради 

10 благоустрій прилеглої 

території (асфальтування, 

встановлення велопарковки, 

висадка зелених насаджень, 

тощо) 

2021 

100,0 

  100,0 

 Створення належних 

умов для якісного 

надання соціальних 

послуг 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради 

 Разом по розділу  5912,879   5912,879    

 Всього  373841,149 98 158,4965 - 251182,6525 24500,0   

 

 

 

Секретар ради                 Н.О. Сьомак 

 


