
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 01.02.2022 № 17-64/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до „Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Золотоніської територіальної 

громади на 2021 – 2023 роки” 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства  

(21.01.2022 № 226) щодо внесення змін до „Програми реформування і розвитку 

житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 

2021 – 2023 роки”, керуючись п.22. ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, – 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до „Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 15.12.2020 року №2-28/VIIІ,  

виклавши частину VI „Заходи з реформування та розвитку житлово-

комунального господарства” у новій редакції згідно з додатком. 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Флоренку О.А., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.).  

 

 

Секретар ради                                                                                Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 
Артем Харін 23057 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 01.02.2022 № 17-64/VIII 

 

VI. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Термін 

виконання  

Водопостачання  та  водовідведення  

1.1 Капітальний ремонт свердловини 

с.Домантово 

КП «Міський водоканал» 2021-2023 

1.2 Закупівля  труб 110 Ру-10 1500 м, муфта 15 

шт, з'єднання  для фланця 100 мм з 

переходом, задвижка  

КП «Міський водоканал» 2021-2023 

1.3 Проведення заходів, пов’язаних з 

експлуатацією та утриманням систем 

водопостачання  та водовідведення  

КП «Міський водоканал» 2021-2023 

1.4 Послуга з капітального ремонту насоса 

центробіжного фекального 

КП «Міський водоканал»  

 

2021-2023 

Теплопостачання 

1.5 Закупівля попередньо - ізольованих труб, 

засувок, колін,болтів та гайок, комплектів 

ізоляції стиків для ремонту теплотраси по 

вул. Миколаївській в м. Золотоноша 

Черкаської області від котельні по вул. 

Гоголя,7 

КП «Міський водоканал» 2021-2023 

Благоустрій 

1.6 Обслуговування  кладовищ ( встановлення 

огорожі , облаштування освітлення , 

вирівнювання поверхні ) 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.7 Реконструкція  та/або  облаштування  площі 

Героїв  Майдану  

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.8 Проведення поточного та капітального 

ремонтів дорожнього покриття  тротуарів , в 

т. ч. ПКД , експертиза ПКД , авторський та 

технічний нагляд 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

2021-2023 
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Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

1.9 Співфінансування  робіт за проектами, які 

подані до управління житлово-комунального 

господарства в рамках конкурсу «Золотоноша 

власними руками» 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.10 Капітальний та поточний ремонт 

мінінавантажувача Avant M745 EZMCT 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради 

2021-2023 

1.11 Ремонт пам’ятників або пам’ятних знаків Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради 

2021-2023 

1.12 Співфінансування заходів з будівництва 

Пам’ятнику воїнам АТО на території 

«Меморіального парку» по вул. Шевченка в 

м.Золотоноша 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.13 Утримання  зони відпочинку « Фонтани» Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.14 Прибирання  та підмітання вулиць Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

2021-2023 
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процедур 

1.15 Озеленення територій та утримання зелених 

насаджень   (обслуговування квітників та 

газонів , видалення аварійних дерев та 

обпилювання дерев вражених омелою для 

попередження виникнення аварійних 

ситуацій) 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.16 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ , збір , 

вивезення  та захоронення сміття  після 

вуличного прибирання 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.17 Інвентаризація земель, лісопаркових зон та 

розробка проектів землеустрою на об’єктах 

комунальної  власності територіальної 

громади, встановлення прибережних смуг, 

тощо 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

2021-2023 

1.18 Послуги з технічного обслуговування 

світлофорів (4-х світлофорних  об’єктів  на 

перехрестях міста Золотоноша: 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 

2021-2023 

1.19 Придбання засобу для боротьби з амброзією 

«Стоп Амброзія»    

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

2021-2023 

1.20 Придбання солі, піску, гранвідсіву, засобу 

«Антилід» для виготовлення посипальної 

(протиожеледної) суміші 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

2021-2023 

1.21 Проведення заходів по поліпшенню 

екологічного стану Золотоніської 

територіальної громади, 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 

2021-2023 

 

Дорожнє  господарство 
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1.22 Проведення поточного та капітального    

ремонтів дорожнього покриття вулиць, в т.ч. 

ПКД , експертиза ПКД , авторський та 

технічний нагляд 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

 Послуги з  облаштування перехресть   (заміна 

світлофорів на світлодіодні)  

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

 

 

 

  

2021-2023 

 
   

1.23 Капітальний ремонт підходів до мосту на 

вулиці Центральна с. Деньги Золотоніського 

району Черкаської області,  в т.ч. ПКД, 

експертиза ПКД, авторський та технічний 

нагляд 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядники, 

визначені при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

Житлові та нежитлові  об’єкти  комунальної власності 

1.24 Призи для переможців конкурсу  на кращий 

благоустрій  житлового сектору «Кращий 

двір, краще подвір'я» 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

2021-2023 

1.25 Послуги, пов’язані із утриманням  та 

експлуатацією  житлових та нежитлових 

об’єктів комунальної власності , в т. ч. 

комунальних 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядники, 

визначені при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

1.26 Технічне обслуговування котелень, 

теплогенераторних установок житлових та 

нежитлових об’єктів комунальної власності  

КП «Міський водоканал» 2021-2023 

1.27 Проведення поточного , капітального  

ремонтів  та реконструкції  на житлових та 

нежитлових об’єктів комунальної власності , 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

2021-2023 
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як приміщень та і їх внутрішньобудинкових 

мереж (водопостачання, водовідведення, 

електропостачання, теплопостачання )  , в т. 

ч. ПКД, експертиза ПКД, авторський та 

технічний нагляд 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядники, 

визначені при 

проведенні тендерних 

процедур 

1.28 Оснащення вузлами  комерційного обліку  

будівель- багатоквартирних будинків, що 

приєднані до зовнішніх інженерних мереж 

централізованого  водопостачання згідно  п.8  

розділу ІІ ЗУ "Про  комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання" № 2119- 

VІІІ від 09.06.2018 

КП «Міський водоканал» 2021-2023 

1.29 Проведення поточного та капітального    

ремонтів дорожнього покриття 

прибудинкових територій багатоквартирних 

будинків , в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 

авторський та технічний нагляд 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради та підрядник, 

визначений при 

проведенні тендерних 

процедур 

2021-2023 

 

 

Секретар ради                                                                                Наталія СЬОМАК 


