
ПРОЕКТ 

                                              
                                                                        

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

                                  Р І Ш Е Н Н Я  

                   ( тринадцята (31) сесія   сьомого   скликання ) 

 
   

від 07 березня 2019 року                                                    

м. Городня 

 

Про внесення доповнень  

до рішення сесії міської  

ради від 22.12.2018 р. «Про  

затвердження  Програми 

соціально - економічного 

розвитку Городнянської      

міської ради на 2019 рік в новій   

редакції» 

 

Розглянувши проект програми соціально-економічного розвитку 

Городнянської міської ради на 2019 рік та врахувавши вимоги наказу № 75 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – 

комунального господарства України «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо формування  і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади» від 30 березня 2016 року, керуючись ст. 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.   Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Городнянської 

міської ради на 2019 рік в новій редакції, що додається. 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування фінансів та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. І. Богдан                                                     



 

 

Додаток 1 до Програми соціально-  

                економічного розвитку Городнянської  

міської ради   

Затверджено:  

рішення Городнянської  

міської ради 

 від __.__.2018 

 
Пріоритетні об’єкти Городнянської міської ради, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, 

місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги 

 

 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 

і закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування 

на 2019 рік Найменування 

експертної 

організації, дата, 

номер експертизи усього 

залишок 

на 1 січня 

2019р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

«Капітальний ремонт з утепленням 

фасадів і заміною вікон 

Городнянського ясла-садка № 4, що 

знаходиться за адресою вул. Свято-

Миколаївська, 4 м. Городня, 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 7227.57  5782.056 1445.514 - 

ДП 

«Укрдержбудекспертиза» 

№25-0398-17 

від 29.01.2018 

«Реконструкція центральної площі м. 

Городня, Чернігівської області» 
2019 

Площа 
облаштованої 

території1671,60 
7639.928  6111.9424 1527.9856 - 

Проект проходить 

експертизу 

«Реконструкція існуючої будівлі 

кінотеатру під центр дитячої та 

юнацької творчості по вул.. Троїцька, 5 

в м. Городня, Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 8045.737  6436.5896 1609.1474 - 
ТОВ «Сіверексперт» 

№02/020/18 від 23.03.18 

«Комплексний підхід в посилені 

спроможності комунального 

підприємства Городнянське ВУЖКГ 

шляхом оновлення матеріально-

технічної бази (закупівля техніки)» 

2019 6 од. техніки 7858.7  6286.96 1571.74 - - 



 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 

і закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування 

на 2019 рік Найменування 

експертної 

організації, дата, 

номер експертизи усього 

залишок 

на 1 січня 

2019р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

«Енергоефективна реновація закладу 

загальної середньої освіти № 2 ( 

капітальний ремонт) по вул. Троїцька, 

4 в м. Городня , Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 16272.689  13018.1512 3254.5378 - 
Проект проходить 

експертизу 

«Будівництво водозабірної 

артезіанської свердловини по вул. 

Чернігівська, 63 в м. Городня 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 5567,298    - 
ДП «Українська геологічна 

компанія» 

Від 12.04.18 № V-0135-18 

Придбання спецтехніки (автогрейдера) 

для Городнянського ВУЖКГ 2019 1 од. техніки 2200     - 

Придбання пасажирського автобусу 

для організації маршрутів по території 

громади 

2019 1 од. техніки 1200     - 

Придбання шкільного автобусу для 

підвозу дітей 2019 1 од. техніки 1200     - 

«Впорядкування міського  парку 

відпочинку та набережної зони» 
2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

Проект організації парка-памятника 

садово-паркового мистецтва 

«Городнянський» 

2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

Проект «Меморіальний знак «Алея 

Героїв»» 2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

«Будівництво міського кладовища по 

вул. Аеродромній в м. Городня, 

Чернігівської області»; 
2019 Об’єкт 1533,764     

ТОВ «Сіверексперт» 

№ 02/543/15 

від 25.12.2015 

Корегування ПКД 

«Облаштування відео спостереження в 

публічних місцях міста» 2019 Об’єкт      Розробка ПКД 



 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 

і закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування 

на 2019 рік Найменування 

експертної 

організації, дата, 

номер експертизи усього 

залишок 

на 1 січня 

2019р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

«Будівництво ПЛІ-0,4 кВ вуличного 

освітлення по вулиці 1-го Травня в 

м.Городня, Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 1213,73066     

ТОВ «Сіверексперт» 

№02/863/17 

22 грудня 2017р 

«Будівництво мережі вуличного 

освітлення по вул. Широка, вул. 

Маркова, вул. Молойка від КТП-294 в 

с. Дібрівне, Городнянського району, 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 639,219    - 
ТзОВ «Глобал 

Промпостач» №80/18-Е3 

від 10.05.18 

«Будівництво мережі вуличного 

освітлення в с. Хотівля, 

Городнянського району, Чернігівської 

області» 

2019 Об’єкт       

«Будівництво асфальтобетонного 

покриття тротуару по вул. Армійській 

(від вул. Свято-Миколаївської до вул. 

Чернігівської) в м. Городня, 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт 1265,706  1265,706  - 
ТОВ "Сіверексперт" від 

20.04.2018 №02/084/18 

«Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзної 

частини по вул. Незалежності (від 1 

пров. Незалежності до вул. 

Молодіжної) в м. Городня, 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

«Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзної 

частини по вул. Центральна  в с. 

Пекурівка, Городннського району, 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

«Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзної 

частини по вул. Жовтневій (від вул. 

Свято-Миколаївської до перехрестя з 

2019 Об’єкт      Розробка ПКД 



 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 

і закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування 

на 2019 рік Найменування 

експертної 

організації, дата, 

номер експертизи усього 

залишок 

на 1 січня 

2019р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

вул. Заводська) в м. Городня, 

Чернігівської області» 

«Капітальний ремонт корпусу №1 

ясла-садка № 1, за адресою: вул.. 

Пролетарська, 2 м. Городня, 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт      Корегування ПКД 

«Капітальний ремонт санітарних 

вузлів (перша черга) та капітальний 

ремонт кухні (друга черга) 

Городнянської районної гімназії по 

вул. Чернігівській, 29 в м. Городня 

Чернігівської області» 

2019 Об’єкт       

«Реконструкція системи опалення 

ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Бутівка» 2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

«Реконструкція системи дощової 

каналізації Городнянської гімназії 

Городнянської міської ради в м. 

Городня, Чернігівської області» 

2019 Об’єкт      Розробка ПКД 

«Реконструкція покрівлі сільського 

клубу у с. Дібрівне» 2019 Об’єкт      Корегування ПКД 

«Реконструкція адміністративної 

будівлі стадіону та ігрових площадок 

(тенісний корт, баскетбольне поле) за 

адресою: Чернігівська область, 

Городнянський район, м.Городня, вул. 

Жижкуна,1» 

2019 Об’єкт 1499,749     
ТОВ «Сіверексперт»  

№ 02/131/18 від 30.05.18 

«Реконструкція будівлі 

Городнянського міського будинку 

культури з застосуванням заходів 

реновації» 

2019 Об’єкт      Розробляється ПКД  



 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку 

і закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування 

на 2019 рік Найменування 

експертної 

організації, дата, 

номер експертизи усього 

залишок 

на 1 січня 

2019р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

Виготовити проектно - кошторисну 

документацію для будівництва мережі 

вуличного освітлення в селах Невкля, 

Моложава, Гніздище, Стовпівка, 

Горошківка 

2019 ПКД      Розробка ПКД 

 

Перший заступник міського голови                                                                                                                        І. М. Лахнеко 



 

Додаток 2 до Програми соціально-  

                  економічного розвитку Городнянської 

міської ради   

Затверджено:  

рішення Городнянської  

міської ради 

 від __.__.2018 

 

Перелік міських (регіональних) програм, які будуть реалізовуватись у 2019 році 
 

№ Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження Термін реалізації 

1.  "Нагородження відзнаками Городнянської міської ради» на 2019 рік" 2019 

2. «Компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на міському  маршруті загального користування у м. 

Городня» на 2019 рік 

2019 

3. "Соціального захисту окремих категорій населення» на 2019 рік" 2019 

4. "Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та членів 

їх сімей" 

2019 

5. "Програма місцевих  стимулів  для  медичних  працівників  на  2018-2020 роки" 2018-2020 

6. Забезпечення участі Городнянської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Чернігівської області»  на 

2019 рік 

2019 

7. Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території 

Городнянської міської ради 

2016-2020 

8. Програми розвитку культури на 2019 рік на території  Городнянської міської ради 2019 

9. «Культурно-мистецька програма на 2019 р» 2019 

10. «Розвиток фізичної культури і спорту на 2019 рік.» 2019 

11. Фінансова підтримка комунального підприємства «СТАРТ» Городнянської  міської ради на 2019 рік» 2019 

12. Програма розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2019 рік 2019 

13. Програма розвитку лижних перегонів на території Городнянської міської ради на лижний сезон 2018-2019 рік" 2018-2019 

14. «Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів Городнянської міської ради на 2019 рік» 2019 

15. «Організація та проведення громадських робіт для населення  Городнянської міської ради на 2018-2020 роки» 2018-2020 

16. «Охорона навколишнього природного середовища на 2019 рік» 2019 

17. Програми соціально- економічного розвитку Городнянської міської ради на 2019 р 2019 

 
 


	Україна
	ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
	РІШЕННЯ


