
                                                          ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

9 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 25.05.2018 року                                         № 9-2 

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 25.05.2018 № 9-2  

№ 

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 м. Кам’янка   

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

Майдану в м. Кам’янка Черкаської  області» 
2018 р. 1832,506 

22. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Декабристів від вул. 

Героїв Майдану до кладовища «Чмижина» 
2018 р.-

2020 р. 
1500,00 

23. «Реконструкція ДНЗ «Сонечко» в м. Кам’янка Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади Черкаської області» 
2019 р.-

2020 р. 
1800,00 

24. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Кароля Шимановського  

в м. Кам’янка Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області» 

2018 р.-

2020 р. 
1500,00 

25. «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чорновола в м. 

Кам’янка Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області» 

2018 р.-

2020 р. 
1500,00 

26. «Реконструкція готелю Кам’янка» 2018 р.-

2020 р. 
- 

27. «Будівництво ІІ черга Районного будинку культури» 2018 р.-

2020 р. 
4200,00 

28. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка від 

хлібозаводу до АЗС WOG» 
2018 р.-

2020 р. 
1000,00 

29.  «Капітальний ремонт тротуару по вул. Л. Борисової від вул. 

Героїв Майдану до перехрестя з ХПП» 
2018 р.-

2020 р. 
1500,00 

30. «Капітальний ремонт дитячого садочка Кам’янського 

спиртового заводу» 
2018 р.-

2020 р. 
- 

31. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану від вул. 

Л.Борисової до вул. Сонячна» 
2018 р.-

2020 р. 
1500,00 

 

 

 

Секретар міської ради                                       А.М. Плєшкань 
 


