
 

          

 

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 7 скликання) 

 

 

від 07 березня 2019 року 

м. Городня 

 

Про затвердження переліку проектів  

та відсотків їх співфінансування, 

які фінансуються з державного фонду  

регіонального розвитку у 2020 році 

 

 

       Відповідно до ст. 25,26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку 

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 березня 2015 р. № 196 та для участі у конкурсному відборі інвестиційних 

програм і проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку у 2020 році, Городнянська міська рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік та відсоток співфінансування проектів, які подаються на 

участь у конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального 

розвитку у 2020 році: 

 

1.1 «Насичене сьогодення дитини - перспективне майбутнє громади 

(Реконструкція існуючої будівлі кінотеатру під центр дитячої та юнацької 

творчості)» - 21 % від загальної вартості проекту. 

1.2 «Сучасний центр громади, як індикатор привабливості регіону 

(Реконструкція центральної площі м. Городня, Чернігівської області, 

Городнянського району) – 21 % від загальної вартості проекту.   

1.3 «Завершення процесу реконструкції ясла-садка №4 м. Городня 

Капітальний ремонт з утепленням фасадів і заміною вікон Городнянського 

ясла-садка №4, що знаходиться за адресою Чернігівська обл. , м. Городня 

вул. Свято-Миколаївська, 4». - 21 % від загальної вартості проекту. 



 

1.4 «Комплексна теплореновація Комунального закладу «Міський будинок 

культури» Городнянської міської ради» - 21 % від загальної вартості 

проекту.   

1.5 «Брудні гроші - чисте довкілля (Комплексний підхід з переробки ТПВ)» - 

21 % від загальної вартості проекту.   

1.6 «Благоустрій громади як фундамент благоустрою держави (Комплексний 

підхід в посилені спроможності комунального підприємства Городнянське 

ВУЖКГ шляхом оновлення матеріально- технічної бази)» -  31 % від 

загальної вартості проекту. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 
 

 

      Міський голова                                                                                     А.І. Богдан 


