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Про затвердження звіту про роботу відділу
житлово-комунального господарства,
благоустрою, архітектури та будівництва
Городнянської міської ради за 9 місяців 2021 року
Заслухавши звіт заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Лахнеко Ігоря Миколайовича про роботу відділу
житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва
Городнянської міської ради за 9 місяців 2021 року, керуючись п. 11 ч. 1 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Лахнеко Ігоря Миколайовича про роботу відділу житловокомунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва
Городнянської міської ради за 9 місяців 2021 року, взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток
до рішення десятої сесії Городнянської
міської ради восьмого скликання від 02
грудня 2021 року «Про затвердження звіту
про роботу відділу житлово-комунального
господарства, благоустрою, архітектури та
будівництва Городнянської міської ради за
9 місяців 2021 року»

Звіт
про роботу відділу житлово-комунального господарства, благоустрою,
архітектури та будівництва Городнянської міської ради
за 9 місяців 2021 року
Робота відділу направлена на виконання заходів Програми соціальноекономічного розвитку Городнянської міської ради на 2021 рік, цільових
програм, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови з метою надання якісних послуг фізичним та юридичним
особам з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.
У відділі працює 8 осіб, при штатній чисельності 10 осіб. За 9 місяців
поточного року видатки на виплату заробітної плати склали 777 715,41 грн.,
нарахування на оплату праці 146 548,94 грн. Для забезпечення роботи відділу
було придбано офісного устаткування і приладдя на суму 3 882,00 грн.,
запасних частин до автомобілів на суму 2 913,85 грн., витрачено паливномастильних матеріалів на суму 31 692,80 грн.; отримані послуги з програмного
забезпечення в сумі 8 235,00 грн., страхування в сумі 660,00 грн.,
обслуговування офісної техніки в сумі 360,00 грн.; видатки на відрядження
склали 120,00 грн.; витрати на експлуатаційні і комунальні послуги склали
19 076,81 грн.
З метою здійснення заходів, спрямованих на поліпшення загального
благоустрою та утримання в належному санітарно-технічному стані населених
пунктів громади, забезпечення сприятливого середовища для проживання та
відпочинку мешканців населених пунктів громади, зроблено наступне:
1.Проводились ремонти доріг комунальної власності та їх утримання:
- заготовлено 3000 тонн грунто-щебеневої суміші на суму 240 000,00 грн.
Для заготівлі суміші були отримані послуги бульдозера та екскаватора на суму
96 500,00 грн.;
- грунто-щебенева суміш була використання для поновлення профілю
20 958 м2 грунтових доріг в м.Городня по вулицям Армійська, Молодіжна, 8
Березня, Стеби, Шатило, Цимбаліста, Перемоги, провулкам Петрівського,
Чкалова, Шевченка та в с.Альошинське по вул.Пантелеймона Зайця. Витрати на
проведення робіт склали 376 460,05 грн.;
- проведений ремонт асфальтобетонного покриття доріг і тротуарів
площею 1014 м2 в м.Городня по вулицям Волковича, Жовтнева, Жижкуна,

Івана Дудка, Максимівська, Незалежності, Троїцька, Чернігівська, Шевченка, 1
Травня та в с.Солонівка по вул.Центральна;
- відновлено та нанесено 6 108,1 м ліній та 468,7 м2 дорожньої розмітки в
м.Городня по вулицям Жовтнева, Жижкуна, Максимівська, Незалежності,
Троїцька, Чернігівська, Шевченка, 1 Травня;
загальна вартість робіт із ремонту асфальтобетонного покриття доріг та
тротуарів і нанесення дорожньої розмітки склала 606 156,34 грн.;
- витрати на грейдування доріг в селах Альошинське, Автуничі, Андріївка,
Бутівка, Володимирівка, Гніздище, Горошківка, Дроздовиця, День-Добрий,
Ільмівка, Кузничі, Лемешівка, Мощенка, Півніщина, Старосілля, Хрипівка
склали 87 251,71 грн.;
- виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини та тротуару з влаштуванням
водовідводу по вул.Незалежності від перехрестя з вул.Чернігівська до мосту
через р.Чибриж в м.Городня Чернігівського району Чернігівської області».
Вартість робіт з виготовлення документації склала 37 213,00 грн.;
- для виконання робіт з ремонту автомобільної дороги загального
користування місцевого значення на ділянці Андріївка – Хоробичі виконавцю
робіт надана грунто-щебенева суміш в кількості 600 м3;
- встановлено нових та замінено відремонтованих близько 60 дорожніх
знаків на суму 29 902,70 грн.;
- придбано автобусну зупинку громадського транспорту в с.Ваганичі
вартістю 17 150,00 грн.;
- для боротьби з ожеледицею було дозаготовлено 110 т піщано-соляної
суміші на суму 48 954,98 грн.;
- витрати на прибирання снігу в населених пунктах громади склали
379 675,32 грн.
- витрати на навантаження і перевезення матеріалів – 45 875,78 грн.
2.Забезпечено якісне освітлення населених пунктів:
- витрати на розподіл і постачання 99 694 кВт електричної енергії для
забезпечення освітлення вулиць населених пунктів в темну пору доби склали
327 116,90 грн.;
- 430 000,00 грн. спрямовано на технічне обслуговування мереж вуличного
освітлення за 9 місяців 2021 році;
- 2 505,31 грн. використані на повірку семи та заміну трьох лічильників
електроенергії;
- замінено 565 світлодіодних та 33 натрієвих ламп, 47 патронів, 26
таймерів, використано 1 417 метрів електричних проводів та 704 гаків і
затискачів, встановлений 91 новий світильник в селах Здрягівка, Слобода,
День-Добрий, Гніздище та в м.Городня. Загалом придбано комплектуючих для
ліній електропередач - ламп, світильників, патронів, проводів, таймерів,
баластів, щитків, вимикачів, затискачів, кронштейнів та інших елементів на
суму 210 501,76 грн.
- інші електромонтажні роботи – 2 376,00 грн.

3.Покращено зовнішній вигляд та санітарний стан території населених
пунктів:
витрати на виплату заробітної плати робітникам з благоустрою склали
2 342 269,20 грн., нарахування на оплату праці 638 971,11 грн. Протягом року
кількість робітників, зайнятих на роботах з благоустрою території громади,
складала 46 штатних одиниць. Також, для покращення рівня благоустрою та
додаткового стимулювання до праці в травні місяці до участі у громадських
роботах було залучено 5 незайнятих мешканців громади (безробітних), в
рамках програми організації та проведення громадських робіт для населення
Городнянської міської ради на 2021-2025 роки;
- для забезпечення робітників необхідними для роботи інструментами і
матеріалами (рукавиць, перчаток, господарського мила, захисних окулярів,
напилків, лопат, граблів, електродів, відрізних кіл, шліфувальних кіл, пензлів,
щіток, гіпсу, крейди, цементу, клею, цвяхів, гайок, саморізів, заклепок, та
іншого) було витрачено 72 594,70 грн.;
- робітниками з благоустрою проводились роботи по скошуванню трави і
видаленню чагарників та порослі дерев ручними інструментами – бензопилами,
тримерами. За 9 місяців 2021 року були придбані 8 тримерів на суму 45 596,00
грн, 9 бензопил на суму 39 222,00 грн., 1 косарка роторна на суму 25 600,00 грн.
Безоплатно отримана мотокоса вартістю 7 999,17 грн.
Для забезпечення безперебійної роботи інструменту витрачено: на
технічне обслуговування і ремонт 12 625,00 грн., придбання запасних частин та
необхідних комплектуючих 43 049,00 грн.; використано 3 500 літрів бензину на
суму 74 850,00 грн. та 330 літрів мастила на суму 30 562,60 грн;
- проведені роботи по збиранню та вивезенню сміття на суму 337265,72
грн.;
- витрачено 195 400,00 грн. на впорядкування сміттєзвалищ в селах
Автуничі, Дібрівне, Дроздовиця, Конотоп, Кузничі, Лемешівка, Мощенка,
Смичин, Солонівка, Хотівля;
- для збору побутових відходів придбані та встановлені в м.Городня 10
контейнерів для пластикових відходів на суму 46 070,00 грн., 8 ящиків для
сміття на суму 17 160,00 грн. встановлені на діючих міських кладовищах;
- встановлені дерев’яні паркани протяжністю 610 метрів на суму
115 900,00 грн. в селах Конотоп, Лемешівка, Невкля, Сеньківка, Солонівка,
Старосілля, Хотівля;
- придбаний пиломатеріал обрізний на суму 4 848,00 грн. і облаштовано
колодязі громадського користування у с.Здрягівка;
- встановлено 22 бетонних колодязних оздоблень в селах Автуничі,
Володимирівка, Дроздовиця, Лемешівка, Півнівщина, Перепис, Старосілля,
Солонівка, Конотоп, Хотівля, Хрипівка, та в місті Городня на суму 130 319,00
грн. Проведено очистку 4 колодязів питної води на суму 6 800,00 грн. в
с.Вокзал-Городня та с.Ясенівка;
- влаштована водопровідна колонка на суму 18 165,00 в с.Лютіж;
- в селах Лемешівка, Мощенка, Хотівля на пам’ятниках встановлені
гранітні плити з гравіровкою на суму 9 500,00 грн. ;

- для підтримання в належному стані парканів, огорож, майданчиків та
інших елементів використано фарби, лаки, розчинники на суму 94 418,60 грн.;
- відремонтовано міст в с.Конотоп – придбано 9 м3 дубової деревини на
суму 6 077,47 грн., оплачені послуги з її розпиловки 3 655,60 грн.; 82 кг цвяхів
на суму 2 952,00 грн.
- безоплатно отримана лава декоративна у формі серця вартістю 9 450,00
грн. та встановлена біля р.Чибриж. Витрати на влаштування основи із
тротуарних плит склали 9 729,57 грн.;
- на суму 32 748,45 грн. проведений ремонт сходів у міський парк по
вул.Троїцька в м.Городня;
- відремонтований дерев’яний настил для стрибків у воду на березі
р.Чибриж в м.Городня;
- послуги автокрана 6 659,93 грн., друк банеру 3 250,00 грн.
4.Проведені роботи по озеленню територій та утримання зелених
насаджень:
- придбано: 39 саджанців дерев на суму 5 610,00 грн., 1 726 квітів на суму
41 320,00 грн., 11 вазонів для квітів на суму 7 444,00 грн., 20 кг трави газонної
на суму 2 200,00 грн., 24 мішки грунту на суму 1 490,00 грн., добрива на суму
1 350,00 грн., 80 л гербіцидів на суму 5 200,00 грн., 12 підставок під квітники на
суму 31 920,00 грн.
- протягом року механізованим способом за допомогою навісного
тракторного обладнання здійснювалися: скошування трави 57 460,20 грн.,
мульчування - 16 384,37 грн., подрібнення гілок дерев – 11 507,54 грн., полив
насаджень – 20 729,20 грн.;
- витрати для формування крон дерев та обрізання гілок за допомогою
автопідйомника склали 12 800 грн.;
- видалено 558 аварійних дерев в селах Мощенка, Сеньківка, Солонівка,
Деревини, Ільмівка, Хоробичі, Автуничі, Андріївка, Старосілля, Лемешівка та в
м.Городня. Витрати на проведення робіт склали 558 000,00 грн. В результаті
видалення аварійних дерев було оприбутковано 430,34 м3 деревини. 276,84 м3
деревини було передано в Городнянську ЖЕД і реалізовано на суму 61 268,73
грн., а решта 153,5 м3 деревини буде використана для опалення приміщень
садків, шкіл, клубів, адміністративних будівель;
- виконані топографо-геодезичні роботи по обєкту: «Реконструкція паркупамятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Ваганицький" в
с.Ваганичі» на суму 15 000,00 грн.
5.Створювались відповідні умови для відпочинку дітей, підлітків та
дорослого населення:
- придбані та встановлені 25 елементів обладнання для дитячих ігрових
майданчиків (гірка, гойдалка, балансир, карусель) на суму 194 000,00 грн. в
м.Городня, селах Альошинське, Ваганичі, Вокзал-Городня, Володимирівка,
Дроздовиця, Лемешівка, Пекурівка, Перепис, Старосілля;

- придбані та встановлені лавки для відпочинку на суму 30 540,00 грн. в
кількості 12 шт. та встановлені в м.Городня, с.Ваганичі, с.Дроздовиця,
с.Ільмівка, с.Лемешівка, с.Пекурівка, с.Старосілля.
На запобігання виникнення агресії з боку бездомних бродячих тварин та
зменшення чисельності таких тварин в громадських місцях і загалом на
території населених пунктів громади, спрямовано 15 600,00 грн. для їх
стерилізації. Протягом 9 місяців було стерилізовано 27 тварин.
З метою забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності комунальних
підприємств їм надавалась фінансова підтримка:
- комунальному підприємству «Городнянська житлово-експлуатаційна
дільниця» Городнянської міської ради надано 100 000 грн. для виплати
заробітної плати з нарахуваннями, 88 000,00 грн. для часткового відшкодування
вартості перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, здійснені внески у статутний капітал у розмірі
49 900,00 грн. для придбання автобуса;
- комунальному підприємству «Городнянська друкарня» Городнянської
міської ради надано 35 000,00 грн. на зміцнення матеріально-технічної бази;
- комунальному підприємству «Городнянське виробниче управління
житлово-комунального господарства» Городнянської міської ради надано
69 000,00 грн. для зміцнення матеріально-технічної бази.
Поточні
трансферти
комунальному
підприємству
«Кузницьке»
Городнянської міської ради для забезпечення їхньої діяльності з благоустрою
населених пунктів склали 7 344,16 грн.

Секретар міської ради

Світлана БІЛЬСЬКА

