
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 11.12.2019  № 48-118/VII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми міжнародного співробітництва міста 

Золотоноша на 2019 – 2022 роки 

 

Розглянувши доповідну записку управління економіки (31.10.2019  

№ 2062) з пропозицією внесення змін до Програми міжнародного 

співробітництва міста Золотоноша на 2019 - 2022 роки”, керуючись п. 22 ч. 1  

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми міжнародного співробітництва міста 

Золотоноша на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 № 41-52/VII, виклавши у розділі „Напрямки діяльності та заходи 

програми міжнародного співробітництва на 2019-2022 роки” пункт 1 

„Співпраця партнерських міст”, підпункт 1.2 та графу „Всього” у новій редакції 

згідно додатку. 

2. Координацію виконання рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

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 11.12.2019  № 48-118/VII 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому 

числі: 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 
2022 

рік 

1 
Співпраця партнерських 

міст 

Забезпечення виконання річних планів 

заходів з містами-побратимами та 

партнерськими містами у відповідних 

сферах співпраці (освіта, культура, 

спорт, молодіжні обміни, туризм тощо) 

 

у тому числі: 

 

Щорічно 

Управління 

економіки 

 

Структурні 

підрозділи 

міської ради 

 200,0 300,0 350,0 400,0 

1.2  

Забезпечення участі делегацій міста 

Золотоноша у міжнародних заходах за 

кордоном, стажування спеціалістів 

виконавчого комітету в муніципалітетах 

партнерських міст, комунальних 

підприємствах та приватних організаціях, 

в т.ч. транспортне забезпечення (проїзд, 

добові, проживання) з відшкодуванням 

вартості паливно-мастильних матеріалів у 

разі проїзду автомобільним транспортом 

структурних підрозділів виконавчого  

комітету, комунальних підприємств 

Золотоніської міської ради або 

орендованого транспорту 

Протягом дії 

програми 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

 100,0 180,0 220,0 250,0 

Всього: 2415 тис. грн. 435,0 585,0 660,0 735,00 

 

           

Секретар ради              Н.О. Сьомак 

 


