
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.10.2022  № 24-3/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2022 рік  зі змінами 

 

Розглянувши  лист  управління житлово-комунального господарства 

(18.10.2022 № 2359) 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, зі змінами від 01.02.2022 

№ 17-10/ VIIІ, 25.02.2022 № 18-2/VIII, 10.08.2022  № 22-4/VIII, 27.09.2022 № 23-

2/ VIIІ,  виклавши п.4, 7 у частині ІІІ „Перелік заходів економічного  та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022 рік” 

розділу „Розвиток житлово-комунальної сфери‟,  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 ( роекти азова В.В.). 

 

 

Секретар ради              Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія  Остроглазова  23850 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 28.10.2022  № 24-3/VIII 

 

п 
Назва заходу (об’єкта),  його 

місце знаходження 

Термін 

кінцевого 

виконання 

Об’єкти та джерела фінансування, тис. грн 
Очікуваний 

результат у 

2022 році 

Відповідальні 

виконавці 

Обсяг 

фінансування, 

всього 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

Житлово- комунальне господарство 

4 

Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів 

водовідведення по  рое.. 

Шевченка в м. Золотоноша 

Черкаської області. 

Коригування. ( Завершення ІІ 

черги – 27998,94 тис.  рое.. 

плюс експертиза, ПКД , 

авторський  та технічний 

нагляд 3000,0 тис.  рое.) ІІІ 

черга – 97982,34 тис.грн.; IV 

черга – 7039,83 тис.  рое.  – 

 роекти яких потребують 

коригування 

2022 136021,11 130021,11  6000,0  

Покращення 

послуг 

водовідведе

ння 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

КП „Міський 

водоканал” 

7 

Реконструкція зовнішніх мереж 

водопостачання м. Золотоноша 

Черкаської області, у т.ч. 

виготовлення проєктно -

кошторисної документації, 

авторський та технічний нагляд 

по проєкту „ Реконструкція 

зовнішніх мереж 

водопостачання м. Золотоноша 

Черкаської області, 

Корегування, (перерахунок в 

цінах 2022 року)‟ 

2022 6800,0   6800,0  

Покращення 

послуг 

водопостача

ння 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

КП „Міський 

водоканал” 

 Разом по розділу  346512,924  - 105852,175    

 Всього  619673,096 360136,157 - 172946,527 86590,412   

 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 


