
 

 

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  

 

    (четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

02 квітня 2021 року                                                                              м. Городня 

 

Про затвердження звіту про виконання 

місцевих цільових Програм 

 

 Заслухавши звіт начальника фінансового відділу про виконання місцевих 

цільових Програм, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та 

правопорядку, керуючись п.1 ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядува- 

ння в Україні", Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити звіт про виконання місцевих цільових Програм, що 

додається. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 

 

 
 

                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                          

Рішенням четвертої сесії                                                                                               

Городнянської    міської ради                                                                                                         

восьмого скликання                                                                                                             

від 02 квітня 2021 року                                                                                                                       

Всього 2016 2017 2018 2019 2020 Всього 2016 2017 2018 2019 2020

1

Програма

«Нагородження відзнаками 

Городнянської міської ради на 2020 рік»

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

80,00 80,00 58,50 58,50
Нагороджено відзнаками громадян та трудових колективів до нагоди свят та 

урочистих подій у кількості 190 осіб 

2

Програма"Фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

видатків, пов'язаних із діяльністю 

Городнянської міської ради на 2020 рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

20,00 20,00 14,74 14,74
Проведено один захід з метою створенння позитивного іміджу Городнянської міської 

ради при налагодженні ділових та культурних зв'язків

3

Програма "Компенсації пільгових 

перевезень автомобільним транспортом 

на  території Городнянської міської ради 

на 2020 рік" 

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

162,00 162,00 131,50 131,50 Надано пільговий проїзд для 2450 осіб 

4

Програма "Пільгове зубопротезування 

окремих категорій 

громадян Городнянської міської ради на 

2020 рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

16,00 16,00 15,65 15,65 Забезпечено безоплатним зубопротезуванням 8 осіб пільгових категорій

5

Програма "Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2020 рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

484,00 484,00 481,75 481,75

Надано допомогу 191 особі для вирішення невідкладних питань з матеріально-

технічного, соціально-побутового, медичного обслуговування малозабезпечених  та 

пільгових категорій громадян, придбано 401 харчовий набір чорнобильцям, авганцям, 

ветеранам війни

6

Комплексна програма 

соціальної підтримки учасників 

Антитерористичної 

операції,Операції Об'єднаних сил, 

учасників бойових дій та членів їх сімей

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

110,00 110,00 110,00 110,00
Надано фінансову підтримку 18 сім'ям загиблих в АТО та   надано адресну допомогу 

11 учасникам бойових дій

7

Програма місцевих  стимулів  для  

медичних  працівників

  на  2018-2020 роки

до рішення  3(21) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.03.2018 року  зі змінами 

350,00 350,00 220,00 0 220,0 0,00 Придбано квартиру молодому спеціалісту лікарю

8

Програма "Забезпечення участі 

Городнянської міської ради в Асоціації 

міст України, в Асоціації міст 

Чернігівської області»  на 2020 рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

9,00 9,00 7,56 7,56 Виконано обов'язки членів Асоціації

9

Програма молодіжного житлового 

кредитування міської ради на 2019-2023 

роки

рішення 16(34) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.08.2019 року  

100,00 100,0 100,00 100,0 Надано кредит на придбання житла 1 особі

10

Програма підтримки Індивідуального 

житлового будівництва «Власний дім» 

на 2016-2020 роки на території 

Городнянської міської ради 

рішення 4 сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

05.04.2016 року  зі  змінами

594,57 80,00 115,00 150,0 111,07 138,50 475,00 10,0 115,0 150,0 100,0 100,0
Надано кредити 5 особам на придбання житлового будинку, проведення капітального 

ремонту, придбання с/г техніки

Звіт про виконання місцевих цільових Програм

№ 

з/п
Назва Програми

Розпорядчий документ, 

яким затверджена 

Програма

Затверджено (із змінами) на  реалізацію заходів Програм по роках, тис.грн. Касові видатки за період дії Програм по роках, тис.грн.
Досягненя результативних показників, передбачених Програмою



11

Програма оздоровлення та відпочинку 

дітей Городнянської об"єнаної 

територіальної громади на 2019-2020 

роки

рішення 14(32) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.05.2019 року

506,48 233,9 272,58 206,74 206,74 0,00 Отримали оздоровлення у пришкільних таборах 647 дітей

12

Програма оздоровлення та відпочинку 

дітей Городнянської об"єнаної 

територіальної громади на 2019-2020 

роки

рішення 14(32) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.05.2019 року

738,33 418,6 319,73 365,44 365,44 0,00 Отримали оздоровлення у таборі "Полісяночка" 63 дитини

13

Програма громади "Освітня стипендія" 

на 2019-2020 роки

рішення 16(34) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.08.2019 року

8,40 8,40 8,20 8,20 Отримали стипендії за 2 семестри 2019-2020 років  41 учень у розмірі 200 грн.  кожен  

14

Програми розвитку культури  на 

території  Городнянської міської ради на 

2020 рік зі змінами

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

14578,98 14578,98 13525,40 13525,40

Реалізація Програми сприяла:                                                                         

- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;                         

- підвищення національної свідомості громадян;                                          

- поліпшення культурного обслуговування населення;                                

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;                     

- підвищення кваліфікації спеціалістів закладів культури;                                     

- здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних та поточних  ремонтів 

закладів культури;                                                              

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.                                                                             

15

Програми "Підтримки обдарованих 

дітей та учнівської молоді у сфері 

культури та мистецтва Городнянської 

міської ради на 2019- 2020 навчальний 

рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

10,00 10,00 0 0,00
Заходи Програми не було реалізовано у зв'язку із запровадженням карантинних 

обмежень

16

Програма "Розвиток фізичної культури і 

спорту на 2020 рік на території 

Городнянської міської ради"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

288,50 288,50 132,4 132,40

Розвиток масових видів спорту, популяризація здорового способу життя, організація 

змістовного дозвілля  Волейбол: Першість ОТГ , до Дня Перемоги, до Дня Молоді, до 

Дня Незалежності, до Дня фізкультурника

Шахи: проведено 6 турнірів до державних свят

Відкритий чемпіонат Городнянської ОТГ з мініфутболу

Утримання спортивних споруд

17

Програма "Фінансова підтримка 

комунального підприємства «СТАРТ» 

Городнянської  міської ради на 2020 

рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

368,36 368,36 357,6 357,60 Забезпечення мешканців міста якісними фізкультурно-оздоровчими послугами

18
Програма розвитку футболу на території 

Городнянської міської ради на 2020 рік

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

215,82 215,82 214,3 214,30

Участь команди ФК «Городня» в чемпіонаті області та кубку області;

Участь команд  «Ветеран 45 +» 

«Ветеран 35+» в чемпіонаті області;

Участь команд «Вест», ДЮСШ –І, ДЮСШ-ІІ  (Городня), ФК «Мощенка», «Ветеан», 

ФК «Куликівка», ФК «Сновськ», ФК «Тайм» у міжрайонних чемпіонатах та 

змаганнях громади.

19
Програма підтримки книговидання 

місцевих авторів на 2020 рік 

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

15,00 15,00 7,00 7,00 Фінансова підтримка друку книги Тетяни Верешко "Країна моєї душі"

20

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Городнянської міської ради  на 2020 рік

рішення 22(40) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

07.04.2020 року  зі змінами

185,58 185,58 185,58 185,58

Забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності комунальних підприємств шляхом 

надання їм фінансової підтримки.

Комунальному підприємству «Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця» 

Городнянської міської ради надано 50,0 тис.грн. для виплати заробітної плати з 

нарахуваннями, 46,78 тис.грн. для придбання та встановлення лічильників тепла у 

багатоквартирних будинках.

Комунальному підприємству «Городнянське виробниче управління житлово-

комунального господарства» Городнянської міської ради спрямовані кошти в сумі 40,  

тис. грн. для прокладання водогону в с.Хрипівка, в сумі 48,829 тис.грн. для геолого-

економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод.



21

Програма  розвитку житлово-

комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської 

міської ради на 2020 рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

10211,10 10211,10 9483,70 9483,70

1. Проводились ремонти доріг комунальної власності та їх утримання: -2783,5 

тис.грн.;                                                                                                                                   

2. Забезпечено якісне освітлення населених пуктів: - 1734,1 тис.грн.;                                                                  

3. Покращено зовнішній вигляд та санітарний стан території населених пунктів - 2 

603,2 тис.грн.                                                                                                                                 

4. Проведено озелення територій та утримання зелених насаджень -873,9 тис.грн.;                                                                                                               

5. Створювались відповідні умови для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення 415,6 тис.грн.                                                                                                                    

6.Поточні трансферти підприємствам ДП «Комунальник» та КП «Кузницьке» для 

забезпечення їхньої діяльності з благоустрою населених пунктів склали  1 073,4 тис. 

грн.

22

Програма "Організація та проведення 

громадських робіт для населення  

Городнянської міської ради на 2018-

2020 роки"

                                                   

рішенням другої (20) сесії 

Городнянської міської ради 

сьомого скликання

від 25 січня 2018 року

600,0 200,0 250,0 150,0 321,8 82,4 187,2 52,2

Залучено максимально широке коло незайнятих мешканців громади до участі у 

громадських роботах, спрямованих на покращення рівня благоустрою та додаткового 

стимулювання до праці, матеріальної підтримки безробітних.

23

Програма запобігання бездомного 

утримання та розмноження бродячих 

тварин на території Городнянської 

міської ради на 2020 рік

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

50,00 50,00 8,20 8,20

Зменшення чисельності бездомних бродячих тварин в громадських місцях та на 

території населених пунктів, запобігання виникнення агресії з боку таких тварин, 

забезпечення нагляду за станом їх здоров’я. Стерилізовано 12 тварин.

24

Програма  розвитку житлово-

комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів Городнянської 

міської ради на 2020 рік"

рішення 20(38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

2139,20 2139,20 1865,70 1865,70

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту "Будівництво водогону 

м.Городня -с.Вокзал-Городня Городнянського району Чернігівської області";                                                                                                                                 

Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по вул.Чернігівська,63 в 

м.Городня Чернігівської області;                                                                                                

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та капітальний ремонт  ботанічної 

пам`ятки природи місцевого значення "Сквер Городнянський"у м. Городня 

Чернігівської області";                                                                                          

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та реконструкція мережі вуличного 

освітлення по вул.Гагаріна, вул. Шевченко та вул.Вознесенська в с.Невкля 

Городнянського району Чернігівської області;                                                             

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та реконструкція мережі вуличного 

освітлення по вул.Горького в с.Моложава Городнянського району Чернігівської 

області;                                                                                                    Реконструкція 

Алеї Слави (Меморіал загиблим учасникам АТО) по вул.Троїцькій в м.Городня 

Чернігівської області"                 

25

Програма "Охорони навколишнього 

природного середовища населених 

пунктів Городнянськї міської ради на 

2020 р."

рішення 20 (38) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

23.12.2019 року  

71,60 71,60 57,80 57,80

В рамках програми були виконані наступні заходи:

- проведено розчистку водойми в с.Пекурівка на суму 20,808 тис. грн.;

- придбано 10 контейнерів для сміття на суму 37,0 тис. грн.

В результаті виконання програми покращено технічний та санітарний стан водойми, 

підвищено рівень поводження з побутовими відходами. 

26

Програма місцевих  стимулів  для  

медичних  працівників

  на  2018-2020 роки

рішення  3 (21) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.03.2018 року  зі змінами 

863,60 96,0 340,0 427,60 717,92 68,1 286,82 363,00
Виплата додаткової заохочувальної надбавки молодим лікарям: 2018рік - 3 лікарям; 

2019 рік: січень-липень - 4 лікарі; серпень-грудень -6 лікарів; 2020 рік - 6 лікарів.

27

Міська Програма

“Впровадження системи 

відеоспостереження

з функцією розпізнавання номерних 

знаків

на території Городнянської міської ради

на 2019-2020 роки”

рішення 18 (36) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

18.10.2019 року  зі змінами 

240,68 240,68 240,68 240,68

Придбано та встановлено систему відеоспостереження з функцією розпізнавання 

номерних знаків (камери відеоспостереження, автономне живлення систем та сервісне 

обладнання)
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Програма 

“Забезпечення пожежної безпеки

на території Городнянської

міської ради на 2019 рік”

рішення  18 (36) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

18.10.2019 року  зі змінами 

40,00 40,00 40,00 40,00
Придбано твердопаливний котел для 4 державної пожежнорятувальної частини м. 

Городня

 - 33057,20 80,00 115,00 446,00 1493,57 30922,63 29353,16 10,00 115,00 300,50 1506,20 27421,46  - Всього

Секретар міської ради Світлана БІЛЬСЬКА


