
 

  

 

  

УКРАЇНА  

 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 (сьома (25) сесія сьомого скликаня)  

  
 

від  16  серпня  2018 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін  та доповнень  

до рішення  від 25.01.2018 року 

«Про затвердження положень, програм» 

 

В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2018 рік, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, 

фінансів та соціально-економічного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення другої (20) сесії 

Городнянської  міської ради сьомого скликання  від 25.01.2018 року «Про 

затвердження положень, програм», а саме: 

1.1  ІV розділ  міської програми «розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Городнянської міської ради на 

2018 рік», викласти в новій редакції згідно додатку 1 цього рішення , та 2 абзац  

V розділу програми викласти в новій редакції : «Обсяг фінансування Програми 

на 2018 рік складає 14184,3 тис. грн. протягом року сума може бути 

скоригована». 

1.2  Абзац четвертий розділу ІІІ в Програмі «Компенсації пільгових 

перевезень автомобільним транспортом на міському маршруті загального 



користування у м. Городня  на 2018 рік» викласти в новій редакції:                        

«встановити щомісячну компенсаційну виплату за безоплатне перевезення 

окремих категорій громадян на міських маршрутах в сумі 8970,00 грн.»  

1.3. В програмі «Підтримка індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» на 2016-2020 роки на території Городнянської міської ради 

пункт паспорту програми «Обсяг коштів міського бюджету на 2018 рік 100,0 

тис. грн.»  замінити на  «Обсяг коштів міського бюджету на 2018 рік 150,0 тис. 

грн.» 

1.4. В програмі «Культурно-мистецька програма на 2018 рік», пункт 7. 

Паспорту програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми  77,1 тис. грн.» замінити на «Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації програми  127,1 тис. грн .» та другий абзац 

IV розділу програми викласти в новій редакції : «Обсяг фінансування Програми 

на 2018 рік складає 127,1 тис.грн. протягом року сума може бути скоригована». 

1.5. В положенні «Порядок надання   матеріальної допомоги мешканцям 

Городнянської міської об’єднаної територіальної громади» пункт четвертий 

доповнити новим підпунктом 4.5. такого змісту: " матеріальна допомога на 

вирішення соціально-побутових проблем дитячих будинків сімейного типу до 

десяти тисяч гривень. 

1.6. В програмі «Організація та проведення громадських робіт для 

населення Городнянської міської ради на 2018-2020 роки» пункт 2.1 

 пункту ІІ викласти в такій редакції: 

 «2.1 Перелік підприємств, організацій, установ державної і 

комунальної власності, на яких планується організація громадських робіт для 

безробітних та осіб, які виявили бажання працювати у вільний від основної 

роботи час, наведені у таблиці: 

п/п 
Найменування підприємства, організації, установи 

1 2 

1 Городнянська міська рада 

2 Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, архітектури та будівництва 

3 Комунальні підприємства Городнянської міської 

ради 



  

1.7. В програмі «Охорона навколишнього природного середовища 

населених пунктів Городнянськї міської ради на 2018 р». абзац третій 

четвертого розділу викласти в новій редакції «Обсяг фінансування Програми на 

2018 рік складає 151,0 тис.грн. , протягом року сума може бути скоригована» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку. 

 

Міський голова                                       А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення  7 (25) сесії  Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 16.08.2018 року  "Про внесення змін 

до рішення 25.01.2018року  " Про затвердження положень, 

програм " 

 

ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 

 

Найменування заходів 

Прогнозні 

обсяги 

фінансування                     

на  2018  рік, 

тис. грн. 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

в т.ч. 

( Лампи електричні,лампи натрієві, реле часу, вузли та деталі для 

електричних ламп та освітлювального устаткування , світильники, 

фонарі, провід, фарба;бетонна огорожа, новорічні іграшки , 

прикраси, дюралайт; придбання комплектуючих системи відео 

спостереження; соляно-піщана суміш, дорожня знаки та ін..) 

405,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 

в т.ч.  

(Поточний ремонт доріг, технічне обслуговування електромереж 

зовнішнього освітлення; чистка колодязів; повірка та 

програмування  лічильників; послуги обкошування зеленої зони; 

автопослуги;вивіз сміття, санітарне оброблення та аналогічні 

послуги  (прибирання снігу, чищення доріг, посипання соляно-

піщаною сумішшу); топографо-геодезичні роботи, планування 

грунтових доріг та ін. ) 

4352,1 

Оплата електроенергії 363,7 

Поточні трансферти комунальним підприємствам 

 в т.ч. ДП Комунальник -900,0 тис. грн. (Оплата праці,нарахування 

на заробітну плату; оплата послуг прибирання сміття та ін.; 

придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, 

благоустрій стадіону, тощо .) 

КП Смичинське – 600,0 тис.грн. (оплата праці, нарахування на 

заробітну плату , оплата послуг прибирання сміття , чистка доріг 

від снігу  та ін.; зміцнення матеріальної бази , забезпечення 

освітлення вулиць, розрахунок за енергоносії, тощо) 

КП Кузницьке – 620,0 тис.грн. (оплата праці, нарахування на 

заробітну плату , оплата послуг прибирання сміття , чистка доріг 

від снігу  та ін.; зміцнення матеріальної бази , забезпечення 

освітлення вулиць, розрахунок за енергоносії, тощо) 

2120,0 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво доріг, 

житлового фонду, водопровідно-каналізаційних мереж, об’єктів 

благоустрою, та їх проведення, розроблення містобудівної 

документації . 

6633,5 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування ( дитячі гральні майданчики, обладнання,капличка, 

багаторічні насадження та ін..) 

310,0 

Всього: 14184,3 

 


