
 

                                              
                                                                        

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 26 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                             
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Основні організаційні заходи та проекти: 

 впорядкування існуючих, ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ, посилення контролю за вивозом відходів на несанкціоновані 

звалища; 

 шляхом співпраці з підприємствами ЖКГ  шукати можливість 

безперебійного  надання послуг, а  в разі неможливості прозорого, 

справедливого графіку їх  надання, шукати можливість тримати тарифи не 

нижче самоокупності, в тому числі за рахунок оптимізації витрат та 

застосування енергозберігаючих заходів, впровадження нових технологій; 

 тримати на постійному контролі роботу ЖКГ комунальної 

власності, надавати допомогу  в роботі в тому числі і фінансову, надавати 

пільги по сплаті   за користування землею та майном; 

 продовжити роботу з боржниками по ж/к послугам, виявити 

неоформлених користувачів послуг; 

 надавати  реструктуризацію сплати боргу за послуги сім’ям, які 

знаходяться в складних  фінансових  умовах; 

 вдосконалити рівень обліку ж/к послуг; 

 проводити роз’яснювальну роботу та надавати допомогу в 

оформленні субсидій; 

 працювати над створенням ОСББ в місті; 

 створити умови та сприяти утворенню притулку (центру 

стерилізації) для безпритульних собак та котів; 

 створити умови та сприяти відкриттю заводу з переробки та 

утилізації сміття в спільній співпраці з сусідніми ОТГ; 

 виконати роботи згідно проекту «Будівництво водозабірної 

артезіанської свердловини по вул. Чернігівська, 63 в м. Городня Чернігівської 

області»; 

 придбати автобус для здійснення  пасажирських перевезень на 

території громади; 

 провести роботи по частковому ремонту  міжпанельних швів в 

багатоквартирних будинках; 

 придбати автогрейдер; 

 забезпечити стабільну роботу ДП « Комунальник» та 

новостворених комунальних підприємств в селах; 

 покращити співпрацю з центром зайнятості щодо залучення 

безробітних на громадські роботи та надати для цього відповідне  

фінансування; 



 

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 


