
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.02.2022 № 17-10/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми економічного  та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2022 рік  

 

Розглянувши  лист  управління  житлово - комунального  господарства  

(17.01.2022 № 133) щодо внесення змін до Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022 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 2022 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 22.12.2021 № 16-20/VIIІ, а саме: у частині ІІІ „Перелік заходів 

економічного  та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 

2022 рік”  розділу „Розвиток житлово-комунальної сфери”: 

- у п. 50 збільшити фінансування на 89,001 тис. грн. на капітальний ремонт 

свердловини с. Домантово: 

- у п. 61збільшити фінансування 10,0 тис. грн. на закупівлю щітки NS 1500 із 

нержавіючої сталі  та кріплення щітки NSI 1500/35 , 2 шт.  на шнеки для 

ремонту очисних споруд: 

- додати п.64 „Придбання повітродувки Sanitaire Turbo Blover TurboMax 50-

C080” 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.). 

 

 

Секретар ради              Наталія СЬОМАК 

 
 

Вікторія Остроглазова  23850 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 01.02.2022 № 17-10/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 2022 році 

Відповідальні 

виконавці Обсяг 

фінансуван

ня, всього 
Державни

й бюджет 

Облас

ний 

бюдже

т 

Місцевий 

бюджет  

Інші 

джерела 

Житлово- комунальне господарство 

50 Капітальний ремонт свердловини 

с.Домантово 

2022 450,923 

  

450,423 

 

Забезпечення 

населення необхідною 

кількістю якісної  

питної  води. 

Забезпечиться 

ефективне 

використання 

грошових, людських 

та матеріальних 

ресурсів споживачами, 

пріоритетності 

інноваційного 

розвитку - зберігаючи 

та покращуючи рівень 

послуг, накопичення 

сталого капіталу. 

УЖКГ 

КП «Міський 

водоканал» 

61 Закупівля щітки NS 1500 із нержавіючої 

сталі  та кріплення щітки NSI 1500/35 , 2 

шт.  на шнеки для ремонту очисних 

споруд 

2022 193,520 

  

193,520 

 

Зміцнення МТБ УЖКГ 

КП «Міський 

водоканал» 

64 Придбання повітродувки Sanitaire Turbo 

Blover TurboMax 50-C080 

2022 2600,0 

  

2600,0 

 

Зміцнення МТБ УЖКГ 

КП «Міський 

водоканал» 

 Разом по розділу  330076,924 240660,749 - 89*416,175    

 Всього  602087,096 359636,157 - 1558601,527 86590,412   

 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 


