
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

16 сесія  VII скликання 

  Р І Ш Е Н Н Я                             

 

 

Від 18.12.2018 року                                         № 16- 

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 18.12.2018 № 16-  /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 c. Тимошівка   

9. «Будівництво антивандального майданчика в с. Тимошівка  

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області» 

2019 р.-

2020 р. 
85,00 

10. «Встановлення вуличного освітлення по пров. Набережному в 

с. Тимошівка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
100,00 

11. «Встановлення вуличного освітлення по пров. Вишневому в с. 

Тимошівка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
100,00 

12. «Встановлення вуличного освітлення по пров. Нагірному в с. 

Тимошівка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
500,00 

 Громада с. Юрчиха   

12. «Капітальний ремонт їдальні в Юрчиській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
200,00 

13. «Встановлення внутрішніх санвузлів в Юрчиській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
300,00 

14. «Облаштування зони відпочинку біля Юрчиського сільського 

будинку культури Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області 

2019 р.-

2020 р. 
150,00 

 Громада м. Кам’янка   

37. «Капітальне будівництво громадських вбиралень в м. Кам’янка 

Черкаської області» 
2019 р. 500,00 

38. «Встановлення огорожі навколо міського стадіону «Авангард»» 2019 р.  

39. «Капітальне будівництво дороги на центральному кладовищі в 

м. Кам’янка Черкаської області» 
2019 р. 1500,00 

40. «Капітальний ремонт дороги по 3-ому пров. Шевченка в м. 

Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

41. «Капітальний ремонт тротуарів в житловому масиві 

«Геологічний» в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

42. «Капітальний ремонт тротуарів біля будинків по вул. 

Шевченка, 16 та 16А, вул. І.Гулака-Артемовського, 6 та 8 в м. 

Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

43. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від кафе 

«Браво» до автобусної зупинки) в м. Кам’янка Черкаської 

області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

44. «Капітальний ремонт дороги до кладовища (хутір Шевченка) в 

Кам’янській об’єднаній територіальній громаді Черкаської 

області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

45. «Капітальний ремонт підходу до ДНЗ «Ізумруд» по 1-ому пров. 

Шевченка, 39А в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 



46. «Капітальний ремонт підходу до ДНЗ «Ізумруд» по вул. І. 

Гулака-Артемовського, 6 в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

47. «Встановлення майданчика із штучним покриттям на території 

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

(корпус № 2) Кам’янської міської ради»   

2019 р.-

2020 р. 
1400,00 

48. «Встановлення дитячого спортивного майданчика на території 

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

(корпус № 2) Кам’янської міської ради»   

2019 р.-

2020 р. 
100,00 

49. «Капітальний ремонт дороги по 1 пров. Л. Борисової (від вул. 

Партизанська до вул. Л. Борисової) в м. Кам’янка Черкаської 

області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

50. «Капітальний ремонт дороги по вул. Партизанська (від вул. 

Героїв Майдану до 1 пров. Л.Борисової) в м. Кам’янка 

Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

51. «Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Толстого в м. Кам’янка 

Черкаської області» 

2019 р.-

2020 р. 
1500,00 

 

Секретар міської ради                                       А.М. Плєшкань 
 


