УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
( друга сесія сьомого скликання )
ПРОЕКТ
від 25 січня
м. Городня

2018 року

Про програму соціально – економічного
розвитку міської ради на 2018 рік
Розглянувши проект програми соціально – економічного розвитку міської
ради на 2018 рік та врахувавши пропозиції постійних комісій, керуючись ст. ст. 25, 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму соціально – економічного розвитку міської ради на 2018 рік
затвердити (програма додається).
2. Виконкому міської ради, підприємствам та установам міської ради
використовувати свої повноваження для виконання даної програми.
3. Постійним комісіям міської ради систематично аналізувати хід
виконання затвердженої програми соціально – економічного розвитку
міської ради.

Міський голова

А. І. БОГДАН

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МІСЬКОЇ РАДИ НА 2018 РІК

Шановні депутати. Зробивши розрахунки дохідної частини бюджету, яка
складає 101062 тис. грн. ( 49959 тис. грн. – власні доходи, 51203,4 тис. грн. –
офіційні трансферти від органів державного управління, а саме: медична
субвенція – 14570,7 тис. грн., освітня субвенція – 30714,6 тис. грн., базова
дотація – 5918,1 тис. грн.), виконком міської ради пропонує на затвердження
програму соціально – економічного розвитку на 2018 рік.
ВИРОБНИЦТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

В 2018 році необхідно:
- продовжити тісну співпрацю з підприємствами, підприємцями,
установами на території громади, співпрацювати з асоціацією підприємців;
- провести інвентаризацію приміщень на території громади для
формування пропозицій потенційним інвесторам;
посилити інформаційну роботу для інвесторів в можливостях та
перевагах громади, створити нові цікаві умови та пропозиції для інвесторів;
- продовжити пропонувати та оформляти привабливі земельні ділянки на
землях громади для передачі їх в оренду потенційним інвесторам;
- максимально залучити місцевий бізнес для виконання робіт та надання
послуг в освоєнні бюджету міської ради;
- надавати розстрочки представникам бізнесу при купівлі майна та землі
міської ради та сплати внеску на розвиток інфраструктури;
продовжити програму надання пільг на оренду майна, землі, сплату
коштів на розвиток інфраструктури особливо для підприємців 1 та 2 груп
оподаткування так як сплата податку залежить від розміру мінімальної
заробітної плати яка збільшилась;
- сприяти
інвесторам в можливості підключення до мереж
інфраструктури міста та можливості отримання місцевих природних
ресурсів;
- створити рівні умови для бізнесу в умовах конкурентного середовища;
- сприяти та надати допомогу в розміщенні на території міської ради
військової частини;
- почати роботи по виготовленню генеральних планів населених пунктів
громади в залежності від пріоритету.
ОСВІТА

В повному обсязі забезпечити фінансування закладів освіти за рахунок
переданих коштів освітньої субвенції та іншої субвенції з місцевого
бюджету. Забезпечити фінансування дошкільної освіти . Й надалі працювати
в напрямку зміцнення матеріально - технічної бази закладів освіти.
Покращити матеріальну базу я/садків (придбання меблів, інвентарю) за
рахунок субвенції із соціально – економічного розвитку.

МЕДИЦИНА
Вчасно передавати медичну субвенцію та іншу субвенцію до
районного бюджету для фінансування медичних закладів. Прийняти
програму підтримки молодих лікарів та підтримувати діючу районну
програму навчання лікарів.

ЖКГ

Підвищення вартості енергоносіїв, матеріалів для ремонту, затримка
виплат комунальним підприємствам компенсацій, субсидій та пільг (які
значно збільшились), зниження доходів населення дає загрозу стабільній
роботі житлово – комунальним підприємствам, що відображається на якості
надання послуг. В зв’язку з ситуацією що сталась необхідно:
- додатково створити в селах Кузничі та Смичин 2 комунальні
підприємства для надання послуг населенню громади та забезпеченні
населених пунктів громади працівниками з благоустрою;
- шляхом співпраці з підприємствами ЖКГ міста шукати можливість
безперебійного
надання послуг, а
в разі неможливості прозорого,
справедливого графіку їх надання, шукати можливість тримати тарифи не
нижче самоокупності, в тому числі за рахунок оптимізації витрат та
застосування енергозберігаючих заходів, впровадження нових технологій;
- тримати на постійному контролі роботу ЖКГ комунальної власності
міста, надавати допомогу в роботі в тому числі і фінансову, надавати пільги
по сплаті за користування землею та майном;
- продовжити роботу з боржниками по ж/к послугам, виявити
неоформлених користувачів послуг;
- надавати реструктуризацію сплати боргу за послуги сім’ям які
знаходяться в складних фінансових умовах;
- вдосконалити рівень обліку ж/к послуг;
- проводити роз’яснювальну роботу та надавати допомогу в
оформленні субсидій;
- працювати над створенням ОСББ в місці.
Виділити кошти на:
ВУЖКГ
1. Відновлення свердловини.
2. Поточний ремонт приміщення колишнього готелю.

3. Придбання комбінованого дорожнього автомобіля (за рахунок
субвенції).
4. Придбання 2 автобусів для здійснення пасажирських перевезень на
території громади (за рахунок субвенції).
5.
ЖЕД
1. Закінчення робіт по огородженню майданчиків на яких розміщені
контейнери для сміття.
2. Проведення робіт по частковому ремонту міжпанельних швів в
багатоквартирних будинках.
6. 3. Придбати сміттєвоз (за рахунок субвенції).

БЛАГОУСТРІЙ

Зберегти та покращити стан благоустрою та санітарний стан на території
громади шляхом:
- стабільної роботи ДП « Комунальник» та новостворених комунальних
підприємств в селах;
- співпраці з центром зайнятості щодо залучення безробітних на
громадські роботи та надання для цього відповідного фінансування;
- співпраці з відділом виконання покарань;
- співпраці з фермерськими господарствами;
- залучення підприємств, установ, громадських організацій, політичних
партій для виконання робіт по благоустрою та озелененню населених
пунктів громади;
- продовження ліквідації стихійних звалищ та аварійних дерев на
території громади;
- приведення в належний стан полігонів ТПВ в населених пунктах
громади;
- організації днів довкілля, посилення роботи по озелененню населених
пунктів громади, включаючи декоративні рослини та квіти;
- збільшення клумб та квітників в населених пунктах громади;
- проведення конкурсів по благоустрою (розфарбовування опор ЛЕП,
виготовлення ялинкових прикрас, виготовлення елементів благоустрою із
вторинної сировини до дня довкілля та інші);
- виготовити проектно – кошторисну документацію на впорядкування
міського парку відпочинку;
- продовжити роботи по благоустрою ставків на території громади.
- виконати поточний ремонт шлюзу на річці Чибриж по вул. Троїцькій;
- виконати поточний ремонт посту на річці Чибриж по вул. Жовтневій
Придбати:

- 30 оздоблень для колодязів, 20 декоративних паркових лавок;
- 6 дитячих майданчиків ;
- необхідну кількість декоративних квітників, урн та контейнерів для
сміття (включаючи контейнери для роздільного збору сміття);
- необхідний інструмент та обладнання для виконання робіт
з
благоустрою населених пунктів громади;
- продовжити роботи по облаштуванню нового кладовища (при
наявності коштів);
- закінчити поточний ремонт приміщення для апарату міської ради;
- продовжити роботи по облаштуванню відео спостереження в місті;
- продовжити роботи по обгородженню кладовищ на території громади ;
- придбати декоративну каплицю для встановлення на кладовищі
«Піски»;
- продовжити роботи по поточному та капітальному ремонту міського
стадіону та поточному ремонту стадіонів населених пунктів громади;
- почати роботи по облаштуванню зони відпочинку в центрі міста.
Безпека дорожнього руху..
- вчасно виконувати приписи Городнянського ВП;
- поновити розмітку пішохідних переходів та організувати нові
пішохідні переходи при необхідності та згідно приписів Городнянського ВП;
- придбати необхідну кількість дорожніх знаків для забезпечення
безпеки дорожнього руху ;
- забезпечити належне утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий
період ( чистка доріг, боротьба з ожеледдю);
- на належному рівні утримувати роботу зовнішнього освітлення
вулиць та скверів, місцями вдосконалення та розширення;
- забезпечити
організацію
пасажирських перевезень територією
громади;
- продовжити заготівлю грунто - щебеневої суміші на території
колишнього аеродрому для підсипання ґрунтових доріг;
- використати а/б майданчики колишнього аеродрому для заготівлі а/б
крихти для здешевлення робіт по ремонту вулиць міста;
- продовжити роботи по улаштуванню тротуару з/б плиткою по вул.
Шевченко (в районі магазину «Зарічний»;
- виготовити проектно - кошторисну документацію та виконати роботи
по об»єктах: «Капітальний ремонт а/б покриття проїзної частини ділянки
вул. Калинової та провулку Калинового (з виїздом на вул. Шевченко)»;
«Капітальний ремонт а/б покриття проїзної частини ділянки вул.
Незалежності (від вул. Максимівської до вул. Василівської)»; «Будівництво
тротуару по вул. Армійській (від вул. Святомиколаївської до вул.
Чернігівської)».

Енергозбереження

-

-

розробити план сталого енергетичного розвитку громади;
виготовити проектно - кошторисну документацію на подальшу
заміну близько 200 світильників на околицях міста на
енергозберігаючі та виконати роботи;
шукати можливість встановлення в котельнях міста котлів для
опалення на відновлюваних джерелах енергії (дрова, торф, щепа…);
продовжити співпрацю з мешканцями багатоповерхових будинків
щодо встановлення лічильників тепла;
виконати роботи по тепло модернізації
ясла - садка №4 (по
можливості фінансування за рахунок державної субвенції).

Культурно – освітні , спортивні заходи та громадська робота
1.Створити комунальне підприємство для обслуговування спортивних
об’єктів та організації спортивних змагань.
2.Надавати допомогу громадським організаціям , співпрацювати з
благодійними організаціями.
3.Підтримувати волонтерський рух. Надавати допомогу учасникам АТО.
4.Брати участь в роботі асоціації міст та громад України, асоціації
« Енергоефективні міста України» та інших програмах.
5.Працювати з донорськими організаціями та фондами для залучення
коштів в місто.
6.Вшановувати кращих працівників установ громади грамотами міської
ради з грошовою винагородою за поданням керівників підприємств та
установ.
7.Підтримувати та розвивати відносини з друзями за кордоном.
8.Фінансово підтримати футбольні команди громади для їх участі в
обласних та районних змаганнях, підтримувати розвиток інших видів спорту.
9.Фінансово підтримати районні програми (навчання лікарів, ,підтримка
учасників АТО).
10.Придбати необхідний спортивний інвентар для проведення
спортивних заходів.

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
( друга сесія сьомого скликання )
від 25 січня
м. Городня

2018 року

ПРОЕКТ

Про складання проектно – кошторисної
документації
В зв’язку з тим, що проїзна частина ділянки вулиці Калинової та
провулку Калинового (з виїздом на вул. Шевченко), ділянки вулиці
Незалежності (від вул. Максимівської до вул. Василівської), не мають
асфальто – бетонного покриття і потребують капітального ремонту; ділянка
вулиці Армійської (від вул. Святомиколаївської до вул. Чернігівської) має
інтенсивний автомобільний рух і не має тротуару; міський парк відпочинку
потребує реконструкції, згідно прийнятої програми соціально – економічного
розвитку міста на 2018 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
сомоврядування в Україні, ДБН 360-92, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.1 Виготовити проектно - кошторисну документацію на капітальний
ремонт асфальто - бетонного покриття проїзної частини ділянки вул.
Калинової та провулку Калинового (з виїздом на вул. Шевченко), ділянки
вул. Незалежності (від вул. Максимівської до вул. Василівської ).
1.2 Виготовити проектно – кошторисну документацію на будівництво
асфальто – бетонного покриття тротуару по вул. Армійській (від вул.
Святомиколаївської до вул. Чернігівської).
1.3 Виготовити проектно – кошторисну документацію на реконструкцію
міського парку відпочинку.
2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально економічного розвитку міста.
Міський голова

А. І. БОГДАН
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Про перелік об’єктів комунальної власності
територіальної громади Городнянської
міської ради, що підлягають
приватизації в 2018 році
З метою реалізації питань по приватизації об’єктів комунальної власності
територіальної громади Городнянської міської ради в 2018 році та для забезпечення
надходження коштів до міського бюджету, керуючись ст.25, 26 п.30 Закону України „ Про
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності територіальної
громади Городнянської міської ради , які підлягають приватизації в 2018 році.
№ 27 – будинок 2 АЄ
вул. Аеродромна, 3
№ 47 – лік ТЕЧ
вул. Аеродромна, 62
№ 20а – майстерня САПС
вул. Аеродромна, 66
№ 40а –цех авіадвигунів
вул. Аеродромна,68
№ 6 - електрогенераторна
вул. Аеродромна, 70
№ 60 – заправочний пункт
вул. Аеродромна, 4
№ 66 – приміщення для зберігання майна ЗАС
вул. Аеродромна, 82
№ 75 – склад ПММ ТЕЧ
вул. Аеродромна, 72
№ 76 – склад СД ТЕЧ
вул. Аеродромна, 74
№ 82 – диспетчерська ТЕЧ
вул. Аеродромна, 64
№ 68 – туалет(КДІ)
вул. Аеродромна, 94
№ 77 – туалет(ТЕЧ)
вул. Аеродромна, 76
№ 39 – туалет(АТП)
вул. Аеродромна, 4а
- спорткомплекс
вул. Вокзальна, 1в
- гараж міської ради (дерев’яний)
пров. Леніна, 5
- будівля
вул.. Аеродромна, 5
- частина будівлі
вул. Леніна,11
- КТПН ( трансформатор ТМ-160 )
вул. Аеродромна , 14
- КТПН ( трансформатор ТМ-600 )
вул. Аеродромна, 58

2. Органу приватизації Городнянської міської ради провести приватизацію
зазначених об’єктів згідно з вимогами чинного законодавства та цього рішення.
3. Офіційним друкованим органам відомостей про приватизацію об’єктів
комунальної власності територіальної громади Городнянської міської ради визначити
районну газету „Новини Городнянщини”.
4. Рішення міської ради від 23 грудня 2016 року „Про перелік об’єктів
комунальної власності територіальної громади Городнянської міської ради, що
підлягають приватизації в 2017 році ” вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова

А. І. БОГДАН

