
   

 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ  

(третя сесія восьмого скликання) 

 

11 лютого 2021 року                                                                             м.Городня 

 

Про внесення змін до Програми розвитку  

житлово-комунального господарства та  

благоустрою  населених  пунктів  

Городнянської  міської  ради  на 2021-2025 роки 

 

В  зв'язку з внесенням змін до міського бюджету на 2021 рік, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та 

правопорядку, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Городнянської міської ради 

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням першої сесії восьмого скликання 

Городнянської міської ради від 10 грудня 2020 року «Про затвердження 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Городнянської міської ради на 2021-2025 роки», а саме: 

1.1. IV розділ «Заходи Програми та їх фінансове забезпечення» викласти 

в новій редакції, що додається. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський  голова                                                                        Андрій БОГДАН



                                                                                                                                       Додаток №1                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 до рішення третьої сесії  

                                                                                                                                Городнянської  міської ради 

                                                                                                                                восьмого скликання  

                                                                                                                                від 11 лютого 2021 року                                                                                                                          

                                                                                                   «Про внесення змін до Програми розвитку  

                                                                                                   житлово-комунального господарства та  

                                                                                                  благоустрою  населених  пунктів  

                                                                                                  Городнянської  міської  ради  на 2021-2025 роки» 

 
 

ІV.Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 

 

Найменування заходів 

Прогнозні обсяги фінансування на рік,  

тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Поточні видатки (оплата праці і 

нарахування на оплату праці; предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар; 

оплата електроенергії та енергоносіїв; 

оплата послуг (крім комунальних); 

поточні трансферти комунальним 

підприємствам; дослідження і розробки, 

окремі заходи по реалізації програм; інші 

поточні видатки) 

 

12000 13000 14000 15000 16000 

  

Капітальні видатки (придбання 

обладнання і предметів довгострокового 

користування; капітальне будівництво; 

капітальний ремонт; реконструкція та 

реставрація) 

4000 4000 4000 4000 4000 

Всього 16000 17000 18000 19000 20000 

 

 

 

              Секретар міської ради:                                                                  Світлана БІЛЬСЬКА


