
 

 

 

                                                           
 

  

 

          

УКРАЇНА 

       ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

  Р І Ш Е Н Н Я 

(вісімнадцята (36) сесія сьомого скликання) 

 

від 18 жовтня  2019 року 

м. Городня 

 

Про  внесення змін  та доповнень 

до рішення  одинадцятої (29) сесії сьомого  

скликання від 22 грудня 2018 року 

«Про затвердження  програм» 
 

        В зв’язку з внесенням змін  до міського бюджету на 2019 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» міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення одинадцятої (29) сесії сьомого 

скликання Городнянської міської ради від 22 грудня 2018 року  «Про  

затвердження програм», а саме: 

1.1.   IV розділ міської програми «Розвитку  житлово- комунального господарства  

та  благоустрою  населених  пунктів  Городнянської міської ради   на 2019 рік», 

викласти в новій редакції згідно  додатку .  

 1.2.  Абзац  2  V розділу вищезазначеної програми викласти в новій редакції:                       

«Обсяг фінансування Програми на 2019 рік складає 13548,0 тис. грн., протягом 

року сума може бути скоригована» 

 1.3.  Внести зміни до Програми «Охорона навколишнього природного 

середовища на 2019 рік», а саме :   

1.3.1.  В Паспорті міської програми пункт 9 та пункт 9.1 загальний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації  Програми , в тому числі: кошти 

місцевого бюджету  замінити з 80,0 тис.грн. на 160,0 тис. грн.  

1.3.2. В розділі 4 Джерела фінансування заходів Програми  абзац 3 обсяг 

фінансування Програми на 2019 рік замінити з 80,0 тис. грн. на  160,0 тис. грн., 

протягом року сума може бути скоригована.                                                                                                               

      2.  Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської 

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

економічного розвитку. 

 
 

           Міський голова                               А.І. Богдан 

 
 



   Додаток 1 до рішення 18 (36) сесії   сьомого скликання Городнянської                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ради від 18.10.2019 року  «Про внесення змін до рішення 11(29) сесії                                                                                                                                               

22.12.2018року «Про затвердження положень, програм.» 

 

 

ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 

Найменування заходів 

Прогнозні обсяги 

фінансування                     

на  2019  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, та ін..) 

           1007,0 

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);планування 

грунтових доріг та ін. ) 

3951,3 

Оплата електроенергії та енергоносіїв 668,2 

Поточні трансферти комунальним підприємствам 

 в т.ч. ДП Комунальник -950,0 тис. грн. (Оплата праці,нарахування на 

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

малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, благоустрій 

стадіону, тощо .)                                 КП Кузницьке -695,0 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 -238,9 тис. грн. (Оплата праці,нарахування на 

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

малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, благоустрій 

стадіону, тощо .) 

1883,9 

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 . 

493,6 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

( дитячі гральні майданчики, обладнання, багаторічні насадження та 

ін..) 

532,7 

                Оплата праці з нарахуваннями  1243,0 

     Будівництво обєктів житлово-комунального господарства  

     ( будівництво водозабірної свердловини) 
3768,3 

Всього 13548,00 

 


