
  

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.06.2022 № 21-11/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми повного та часткового забезпечення службовим 

та іншим житлом спеціалістів дефіцитних професій у Золотоніській 

територіальній громаді на 2022 – 2025 роки 

 

Розглянувши доповідну записку відділу прогнозування та розвитку 

громади (23.06.2022 № 1393) щодо внесення змін до Програми повного та 

часткового забезпечення службовим та іншим житлом спеціалістів дефіцитних 

професій у Золотоніській територіальній громаді на 2022 – 2025 роки, 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні”, 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми повного та часткового забезпечення 

службовим та іншим житлом спеціалістів дефіцитних професій у Золотоніській 

територіальній громаді на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 01.02.2022 № 17-8/VIII, а саме: 

- замінити у пункті 1 пп. 9 „Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, за кошти міського бюджету – усього” 

цифру „3850,00” на „4970,00” тис. грн.; 

- викласти пункт 8 „Фінансове забезпечення Програми та її виконавці” у 

новій редакції згідно з додатком. 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на 

комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

Секретар ради      Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850   



Додаток  

до рішення міської ради  

від 28.06.2022 № 21-11/VIII 

 

8. Фінансове забезпечення Програми та її виконавці 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інші надходження 

згідно до чинного законодавства. Розмір асигнувань на виконання Програми затверджується при формуванні бюджету 

Золотоніської територіальної громади на відповідний бюджетний період. 

 
 

Джерела фінансування 

 

Обсяг 

фінансування 

усього, тис. 

грн. 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Відповідальні 

виконавці 

Державний бюджет - - - - - - 

Обласний бюджет - - - - - - 

Місцевий бюджет: 

- придбання житла 
2000,00 500,000 550,000 600,000 650,000 УЖКГ 

- проведення ремонтних робіт 460,00 100,00 110,00 120,00 130,00 УЖКГ 

 - компенсація вартості оренди житла 

 540,00 100,00 120,00 

 

150,00 

 

170,00 УЖКГ 

- грошова компенсація  

за найм житла 1670,00 320,00 400,00 450,00 

 

500,00 

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 Інші джерела фінансування не заборонені 

законодавством 
- - - - -  

Усього 4970,00 1020,00 1180,00 1320,00 1450,00  

 

Секретар ради             Наталія СЬОМАК 


