
                                                                                        ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

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 виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

                          

 

В зв’язку з тим, що асфальтобетонне покриття  по вул. Жовтнева в м. Городня 

Чернігівської області потребує капітального ремонту, Городнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 по  

вул. Троїцькій 4 в м. Городня Чернігівської області потребує капітального ремонту 

покрівлі, улаштування теплоізоляції  та капітального ремонту навчального корпусу з 

заміною заповнень віконних та дверних прорізів, комунальний заклад «Міський будинок 

культури» Городнянської міської ради по  вул. Троїцькій 8-А в м. Городня Чернігівської 

області має руйнування покрівлі та потребує капітального ремонту, Дібрівненській 

сільського будинку культури по вул. Маркова, 104 в с. Дібрівне Городнянського району 

Чернігівської області має руйнування покрівлі та потребує капітального ремонту, Алея 

Слави (Меморіали загиблим учасникам АТО) по вул. Троїцькій в м. Городня Чернігівської 

області яка потребує покращання планування та зовнішнього вигляду, керуючись               

ст. ст.25, 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська  

міська рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Виготовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття  проїзної частини ділянки вул. Жовтневої  (від вул. Свято-

Миколаївська  до вул. Заводська) в м. Городня Чернігівської області». 

 

2. Виготовити проектно-кошторисну документацію на  «Енергоефективна 

реновація закладу загальної середньої освіти №2 (капітальний ремонт) по вул. Троїцька,4 

в м. Городня Городнянського району, Чернігівської області з виділеннями черговості: 

перша черга – капітальний ремонт навчального корпусу з заміною віконних та зовнішніх 

дверних конструкцій; друга черга – капітальний ремонт навчального корпусу з заміною 

покрівлі; третя черга – капітальний ремонт навчального корпусу з утепленням фасаду 

будівлі». 

 

3. Виготовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт 

покрівлі  комунального закладу «Міський будинок культури» Городнянської міської ради 

по  вул. Троїцькій 8-А в м. Городня Чернігівської області ». 

 



4. Виготовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт 

покрівлі  Дібрівненського сільського будинку культури по вул. Маркова, 104 в с. Дібрівне 

Городнянського району Чернігівської області». 

 

5. Виготовити проектно-кошторисну документацію на «Реконструкція Алеї Слави 

(Меморіали загиблим учасникам АТО) по вул. Троїцькій в м. Городня Чернігівської 

області ». 

 

6.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А. І. Богдан                                                                    

 


