
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.04.2021  № 7-2/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми економічного  та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік зі змінами 

 

Розглянувши листи управління житлово-комунального господарства 

(22.04.2021 № 1263) щодо внесення змін до Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік зі 

змінами, 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, зі змінами від 23.03.2021 № 5-4/VIIІ, а 

саме: у частині ІІІ „Перелік заходів економічного  та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік”  розділу „Розвиток житлово-

комунальної сфери”: 

- у п.11 збільшити фінансування на 2329,8 тис. грн. на оплату зобов’язань КП 

„Міський водоканал” по Договору фінансового лізингу  

№ 416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-ФЛ від 16 05.2018 року, як поруку Золотоніської 

міської ради, відповідно до п. 13.18.4, 13.18.6 Договору на придбання машини 

дорожньої комбінованої МДКЗ-10-00 (укомплектована поливо миючим, 

піскорозкидуючим та плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381№2 та 

машину МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з обладнанням УЯР-01-14 для ямкового 

ремонту доріг: 

- у п.25 збільшити фінансування на 377,0 тис. грн. на пам'ятник воїнам АТО на 

території "Меморіального парку" по вул. Шевченка в  

м. Золотоноша: 

- додати п.34 „Придбання службового житла” та викласти 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 29.04.2021  № 7-2/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 

Житлово- комунальне господарство 

11 Оплата зобов’язань КП “Міський 

водоканал» по Договору 

фінансового лізингу № 

416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-ФЛ від 16 

05.2018 року, як поруку 

Золотоніської міської ради, 

відповідно до п. 13.18.4, 13.18.6 

Договору на придбання машини 

дорожньої комбінованої МДКЗ-10-

00 (укомплектована поливо 

миючим, піскорозкидуючим та 

плужно-щіточним обладнанням) 

на шасі МАЗ-4381№2 та машину 

МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з 

обладнанням УЯР-01-14 для 

ямкового ремонту доріг. 

2021 

3752,933 

  3752,933 

 Поліпшення умов 

життєдіяльності 

мешканців 

Золотоніської громади 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 

25 Пам’ятник воїнам АТО на 

території „Меморіального парку” в 

м. Золотоноша 

2021 677,0 

  

377,0 

300,0 

Поліпшення  

інфраструктури 

громади 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 

29 оплата зобов’язань КП «Міський 

водоканал» по Договору на умовах 

фінансового лізингу, як поруку 

Золотоніської міської ради,  у 2021 

році на  придбання сміттєвозу 

портального СБМ-301/3 на шасі 

МАЗ – 4371 з додатковим 

обладнанням відвал – 1 (одна) 

одиниця  на суму 765 351,97 грн.( 

авансовий платіж 382 727,40 грн.; 

2021 765,4 

  765,4 

 Поліпшення  

інфраструктури  , 

покращення  

життєдіяльність  

жителів вулиць та  

мікрорайонів 

Золотоніської ТГ 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 



лізинговий  платіж 226 765,98 грн.; 

лізинговий  процент 130 116,35 

грн.; комісія щомісячна 25 742,24 

грн.) 

30 Капітальний ремонт підходу до 

мосту на вул. Центральна с.Деньги  

Золотоніського  району Черкаської 

області, в  т.ч. ПКД, експертиза 

ПКД, коригування ПКД, 

експертиза коригування ПКД, 

авторський та технічний нагляд 

2021 2658,1 

  

2658,1  Поліпшення  

інфраструктури , 

покращення  

життєдіяльність  

жителів вулиць та  

мікрорайонів с. Деньги 

. 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал” 

31 Квадрокоптер DJI MAVIK Air2 , 

фотопастка HC801A для 

забезпечення моніторингу на 

території громади щодо 

недопущення виникнення пожеж у 

природних екосистемах, у місцях 

залягання торф’яного ґрунту та 

контролю за дотриманням Правил 

благоустрою 

2021 36,8 

  

36,8  забезпечення 

моніторингу на 

території громади 

щодо недопущення 

виникнення пожеж у 

природних 

екосистемах, у місцях 

залягання торф’яного 

ґрунту та контролю за 

дотриманням Правил 

благоустрою 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал 

32 Технічне переоснащення котельні 

з встановленням твердопаливних 

котлів потужністю 2 по 0,4 МВт 

(як альтернатива газової котельні) 

по вул. Черкаська,54 в м. 

Золотоноша Черкаської області 

2021 274,5 

  

274,5  Створення 

комфортних умов 

перебування дітей у 

навчальних закладах 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал ” 

33 Придбання комплекту системи 

аерації (аератори Аква-Лайн-М-59  

м.п. зі з’єднувальними деталями та 

опуском) 

2021 160,0 

  

160,0  Поліпшення умов 

життєдіяльності 

мешканців 

Золотоніської громади 

УЖКГ 

КП „Міський 

водоканал 

34 Придбання службового житла 2021 500,0 

  

500,0  Забезпечення 

службовців житлом 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради  

 Разом по розділу  14736,612   14436,612 300,0   

 Всього  388576,761 98 158,4965 - 265618,2645 24800,0   

 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 


