
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 04.12.2018 № 41-4/VІІ 

          м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-46/VII  
„Про затвердження  Програми соціально-економічного  розвитку  

м. Золотоноша на 2018 рік” зі змінами 

 

Розглянувши лист відділу внутрішньої політики (22.11.2018 № 2419) 

щодо внесення змін до рішення міської ради від  20.12.2017 № 30-46/VII „Про 

затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 

2018 рік” зі змінами, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-46/VII „Про 

затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 

2018 рік” зі  змінами 30.01.2018 № 31-6/VII, 03.04.2018 № 33-4/VII, 29.05.2018 

№ 34-4/VII, 26.06.2018 № 35-5/VII, 27.07.2018 № 36-3/VII, замінивши у п. 1 

частини IV „Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку 

міста на 2018 рік в рамках підтримки та розвитку місцевого самоврядування” 

цифру „200,0” на цифру „210,4” та виклавши графу„Всього” в новій редакції 

згідно додатку. 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення 

покласти на депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового 

та торговельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

Остроглазова  23850 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 04.12.2018 № 41-4/VІІ 
 

 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

за реалізацією 

заходів 

Джерело 

фінансува

ння 

Результат впровадження 

Соціальна сфера 

Поліпшення рівня життя населення 

1. 3 метою посилення співпраці 

міста та громадськості, 

формування національної 

свідомості, патріотичного 

виховання молоді та громадян 

міста, захисту їх прав та 

обов’язків, створювати належні 

матеріальні і фінансові умови (в 

т.ч. із залученням коштів 

міського бюджету) для 

проведення загальноміських 

заходів по відзначенню 

професійних свят, 

ювілейних, пам’ятних дат та 

інших заходів 

2018 рік Виконав

чий 

комітет 

Золотон

іської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет,  

210,4 тис. грн.              

(при наявності 

коштів) 

Вирішення соціально-

економічних та інших 

питань міста 

 Разом - - 734,14 тис.грн.  - 

 

 

Секретар ради          Н.О.Сьомак 


