
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 30.08.2017 р. № 4 

 

Про спільний проект Заводської міської ради 

та Бодаквянської сільської ради Лохвицького району 

«Впровадження енергозберігаючих заходів: 

 «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного  

відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною 

 вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу 

 АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району  

Полтавської області». 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та Законом України «Про співробітництво територіальних громад» і з метою  вирішення 

проблеми підтримки закладів первинної медико-санітарної допомоги та розвитку сімейної 

медицини для  населення Заводської міської, Бодаквянської, Пісківської та Токарівської 

сільських рад. 

 

Вирішили: 1.Підтримати ініціативу міського голови Заводської міської ради  

В.Сидоренка щодо співпраці громад в частині реалізації спільного проекту Заводської 

міської ради та Бодаквянської сільської ради Лохвицького району «Впровадження 

енергозберігаючих заходів:  «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по 

вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового 

комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області». 

2. Затвердити Проект  «Впровадження енергозберігаючих заходів:  «Реконструкція 

нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною 

вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської 

ради Лохвицького району Полтавської області» вартістю 2 441 515,00 грн. 

3. Визнати доцільність внесеної  ініціативи та в разі здобуття  перемоги  в обласному 

конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області передбачити кошти у 

міському бюджеті на 2018 рік на співфінансування спільного проекту співпраці громад в 

 



частині реалізації спільного проекту Заводської міської ради та Бодаквянської сільської ради 

«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 

поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 

інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького 

району Полтавської області» в сумі 1 668 515,00 грн. та врахувати співфінансування 

організацій – партнерів в сумі 123 000,00  грн. 

 

 

Міський голова                                                                      В.Сидоренко 


