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Про  виконання  Програми соціального та 

економічного розвитку міської ради за 12 місяців 2017 року. 

 

 

       Заслухавши інформацію міського голови БОГДАНА А. І. про  виконання 

Програми соціального та економічного розвитку міської ради за 12 місяців 2017 

року, міська рада відмічає, що за цей період майже все заплановане в програмі 

виконано.   

          В питанні виробництва та підприємництва продовжувалась  співпраця з 

підприємцями, установами міста та з асоціацією підприємців, як основними 

наповнювачами бюджету: надавалась розстрочка підприємцям та підприємствам 

при купівлі майна та землі, що є у власності міської  ради, надавались пільги при 

сплаті держмита та коштів на розвиток інфраструктури; надавалась пільга на 

оренду комунального  майна; залучалися місцеві підприємства та підприємці до 

освоєння  коштів міського бюджету. 

      Постійно проводилась робота по залученню інвесторів в місто.     На даний час 

вже оформлено 10 гектарів землі в оренду на території колишнього аеродрому, 

для будівництва електростанції, яке розпочнеться вже в цьому році. Інтенсивно 

ведуться роботи по створенню підприємства по виготовленню скла             

        Таким чином Городня отримає додаткові надходження і додаткові робочі 

місця. 

                Що стосується питання дошкільної освіти,  потрібно наголосити що в 

2017 році дошкільна освіта фінансувалася вчасно в повному обсязі, і в 

подальшому міська рада гарантує зміцнення матеріальної бази закладів 

дошкільної освіти.  

      На протязі звітного періоду комунальні підприємства міста спрацювали  

прибутково: технічно та матеріально готові до ліквідації можливих аварійних 

ситуацій. Міська рада надавала підприємствам ЖКГ комунальної власності пільги 

по сплаті податку на прибуток та по сплаті  за користування землею.  



          Щодо створення ОСББ то вони поки що не створюються, мабуть з причини 

того що в місті добре налагоджена робота житлово - експлуатаційної дільниці. 

  Що стосується капітальних вкладень, то найбільшою проблемою на даний час є 

відновлення свердловини, проект на капітальний ремонт якої нажаль не пройшов 

експертизи. Міською радою замовлено виготовлення  проектно-кошторисної 

документації на нове будівництво свердловини. На даний час проект проходить 

експертизу. 

   Також проведено капітальний ремонт даху приміщення колишнього готелю та 

заплановано проведення поточного ремонту на другому поверсі цього ж 

приміщення.  

         Городнянським  ЖЕД були проведені роботи по огородженню майданчиків 

на яких розміщені контейнери для  сміття, проведені роботи по частковому 

ремонту міжпанельних швів в багатоквартирних будинках. 

        З метою збереження та покращення стану благоустрою та санітарного стану в 

місті були прийняті такі заходи: посилення співпраці з центром зайнятості щодо 

залучення безробітних на громадські роботи та з відділом виконання покарань; 

були залучені підприємства,  установи, громадські організації, політичні партії 

для виконання робіт по благоустрою міста; продовжилась робота з ліквідації 

аварійних дерев та озеленення міста. 

        За звітний період було придбано: 

- 10 оздоблень для колодязів 

- 2 автобусні зупинку 

- 2 дитячі майданчики ( с. Ясенівка, вул. Перемоги )   

- Необхідну кількість декоративних паркових лавочок урн та контейнерів для 

сміття, декоративних квітників, інструменти та обладнання для виконання 

робіт з благоустрою міста; 

- Придбані 2 камери відео спостереження в місті. 

Продовжуюся  роботи по облаштуванню нового кладовища. 

         Інтенсивно проводяться роботи по благоустрою міського стадіону: 

проведений ремонт трибун, ведуться роботи по облаштуванню  міні футбольного 

поля з штучним покриттям. Виконанні роботи по освітленню стадіону згідно 

розробленого проекту. Встановлена огорожа. Також виготовлено проект  на 

"Реконструкцію адміністративної будівлі стадіону та ігрових площадок (тенісний 

корт, баскетбольне поле). 

   На даний час виготовляються проектно - кошторисні документації на місцевий  

парк відпочинку та на зону відпочинку в центрі міста на площі Соборній. 

      За звітній період  був проведений поточний ремонт а/б покриття вулиць 

міста,додатково організовано чотири пішохідні переходи  . 

  Зроблений капітальний ремонт а/б покриття проїзної частини вул. Жовтневої ( 

від вул. Василівської до кладовища «Піски» ) та вул. Зарічної ( від вул. 

Шевченка).  

        Продовжилась заготівля грунто – щебеневої суміші на території бувшого 

аеродрому та підсипання доріг на вулицях міста, згідно всіх заяв жителів .   

Виготовлено проектно-кошторисна документація на проекти: "Капітальний 

ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини  ділянки вул. Незалежності 



( від вул. Максимівської до вул. Василівської), "Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзної частини  ділянки вул. Калинової та 

провулку Калинового ( з виїздом на вул .Шевченко) та "Будівництво 

асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Армійській (від вул. Свято-

Миколаївської до вул. Чернігівської).     

      Виконувалися всі приписи ВДАІ по відновленню та заміні дорожніх знаків. З 

метою приведення вулиць міста у відповідність ДСТУ  3587-97 «Автомобільні 

догори вулиці та залізничні переїзди» проводилася вирубка зелених насаджень по 

вулицях міста. Вулично-дорожня мережа та зовнішнє освітлення вулиць міста( з 

метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху)   утримувалися на належному 

рівні.  Поступово планується замінити всі лампи вуличного освітлення на 

енергозберігаючі. Додатково встановлено 46 нових фонарів. Виготовлена 

проектно - кошторисна документація по вул.  1  Травня (від вул. Свято-

Миколаївської до села Вокзал – Городня) на заміну енергозберігаючих   ламп з 

частковим перенесенням електричних опор. 

     Міська рада впродовж звітного періоду  співпрацювала з відділами освіти, 

культури, молоді та спорту ЦССМ, територіальним центром по проведенню 

заходів у місті. 

 Надавала допомогу громадським організаціям ( ветеранській, воїнів-

інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, козацькій  та іншим). Надавала 

допомогу учасникам АТО та їх сім’ям.  Брала участь в роботі Асоціації міст та 

громад України. 

Вшановувала кращих працівників підприємств та установ міста грамотами 

міської ради з грошовою винагородою за поданням керівників підприємств та 

установ. 

Фінансово підтримувала районні програми.  

Була видана книга поезії Олега Мартиненка.           

  

 Виходячи із вищезазначеного , керуючись ст. 26 Закону України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Городнянська  міської ради  

 

                                                 В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Інформацію міського голови БОГДАНА А. І. про  виконання Програми 

соціального та економічного розвитку міської ради за 12 місяців 2017 року 

прийняти до відома. 

 

 

 

      Міський голова                                                                А.І.БОГДАН                                                                        
 


