
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

7 позачергова сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  18 квітня 2018 року                                         № 7-1 

м. Кам’янка 
 

 

Про внесення доповнень до рішення міської 

ради від 22.12.2017 р. № 2-15/VII  «Про 

Програму соціально-економічного розвитку 

Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки»  

   

 

Керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постановою  Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету»,  а також нормативних актів з питань економічної та регіональної 

політики, з метою закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних 

питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, 

координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

комунальних підприємств, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести доповнення до рішення міської ради від 22.12.2017 р. № 2-

15/VII  «Про Програму соціально-економічного розвитку  Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки», а саме доповнити 

Додаток 1 наступними пунктами (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з  питань 

бюджету та управління комунальним майном та з питань підприємництва, 

промисловості, будівництва, благоустрою, транспорту та торгівельного 

обслуговування . 

 

 Міський голова                                                                                      В.І.Тірон  
 



Додаток  

до рішення від 18.04.2018 № 7-1/VII  

№ 

п/п 
Найменування інвестиційних програм і проектів на 

формування  

інфраструктури 

 та їх місцезнаходження, вид робіт (заходи) 

Період 

реалізації  

Кошторисна 

вартість 

об’єкта,  

тис. грн. 

усього 

1 2 3 4 

 Громада с. Тимошівка   

7. «Капітальний ремонт вул. Героїв Майдану в с.Тимошівка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області» 
2018 р.  330,00 

8. «Капітальний ремонт вул. Дмитра Коломійця в с.Тимошівка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області» 
2018 р. 290,00 

 Громада с. Юрчиха   

9. «Капітальний ремонт вул. Джерельна в с.ЮрчихаКам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області» 
2018 р.- 

2019 р. 
1498, 362 

10. «Капітальний ремонт вул. Казаряна в с.ЮрчихаКам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області» 
2018 р.- 

2019 р. 
1498, 295 

11. «Капітальний ремонт вул. Центральна в с.ЮрчихаКам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області» 
2018 р.- 

2019 р. 
1499, 286 

 Громада м. Кам’янка   

14. «Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул.Героїв 

Майдану в м.Кам’янка Черкаської області» 
2018-

2020 р. 
1832,506 

15. «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м.Кам’янка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області» 
2018 р. 1498,5 

16. «Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Перемоги, 1 під 

житло для дітей, позбавлених батьківського піклування в м. 

Кам’янка Черкаської області» (коригування) 

2018 р.-

2020 р. 
7000,00 

17. 

 

«Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального 

закладу № 4 «Сонечко» ім. Софії Русової Кам’янської міської 

ради Черкаської області по вул. Декабристів, 6 в  

м.Кам’янкаКам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської  області 

2018 р.-

2020 р. 
710, 00 

18. «Капітальний ремонт Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1  Кам’янської міської ради по вул. Героїв 

Майдану, 18а в  м.Кам’янка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської  області (заміна вікон, 

зовнішніх дверей, утеплення зовнішніх стін)» 

2018 р.-

2020 р. 
7100, 00 

19. «Капітальний ремонт покрівлі Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради по вул. 

Героїв Майдану, 55 в  м.Кам’янкаКам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської  області» 

2018 р.-

2020 р. 
1500,00 

20. «Капітальний ремонт системи опалення Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кам’янської міської 

ради по вул. Героїв Майдану, 18 а в м. Кам’янка Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської  області» 

2018 р. 1500,00 

Секретар міської ради                                       А.М. Плєшкань 
 


