
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.04.2019 № 43-45/VII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2019 рік зі змінами 

 

Розглянувши лист відділу бухгалтерського обліку та звітності (12.04.2019 

№ 788) щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2019 рік зі змінами, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 

№ 41-57/VII зі змінами 24.01.2019 № 41-100/VII, 26.02.2019  

№ 42-6/VII, 26.03.2019 № 43-2/VII, а саме: у п. 2 частини IV „Заходи щодо 

реалізації програми та розвитку місцевого самоврядування” збільшити 

фінансування на 124,0 тис.грн для забезпечення претензійно-позовної роботи та 

представництва інтересів Золотоніської міської ради під час розгляду справ по 

стягненню коштів з боржників і викласти графу „Разом ” 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  

до рішення міської ради 

від 18.04.2019  № 43-45/VII 

 

 
 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за реалізацією 

заходів 

Джерело 

фінансува

ння 

Результат впровадження 

Підтримка та розвиток місцевого самоврядування 

Основні напрямки діяльності 

2. 3 метою захисту 

конституційних прав і свобод 

територіальних громад на 

здійснення місцевого 

самоврядування; сприяння 

розвитку і зміцненню 

місцевого самоврядування; 

сприяння соціально-

економічному розвитку 

населених пунктів; захист 

прав та інтересів 

територіальних громад, 

органів місцевого 

самоврядування, їх посадових 

осіб в різних органах влади та 

управління; забезпечення 

обміну досвідом діяльності 

органів місцевого 

самоврядування по 

практичному вирішенню 

проблем розвитку населених 

пунктів; надання методичної і 

практичної допомоги та 

консультацій органам 

місцевого самоврядування, 

тощо, забезпечити сплату 

членських внесків в 

Асоціацію міст України та 

громад 

2019 рік Викона

вчий 

комітет 

Золото

ніської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет,  

174,0 тис. грн.              

(при наявності 

коштів) 

Вирішення соціально-

економічних та інших 

питань міста 

 Разом - - 774.0 тис.грн.  - 

 

 
Секретар ради                 Н.О.Сьомак 

 

 

 


