
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.09. 2022 № 316 
м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми підтримки Збройних Сил України, інших 

військових та добровольчих формувань в Золотоніській територіальній громаді  

на 2022 рік зі змінами 

 

З метою ефективного функціонування заходів Програми підтримки 

Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань в 

Золотоніській територіальній громаді на 2022 рік, враховуючи листи відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (13.09.2022 №91, 14.09.2022 №93), 

керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми підтримки Збройних Сил України, інших 

військових та добровольчих формувань в Золотоніській територіальній громаді  

на 2022 рік (далі - Програма), затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

21.03.2022 № 111 зі змінами від 25.05.2022 №175, 09.08.2022 №250, виклавши 

додаток до Програми в новій редакції. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

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

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

господарської діяльності (Остроглазова В.В.).  

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 
 

Оксана Ложкарьова 23804 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

 від 23.09.2022 № 316 

 

 

Найменування завдань і заходів Обсяг 

витрат  

(тис. грн.) 

Джерело 

фінансування 

Виконавець 

заходу 

1. Придбання ПММ, 

запчастин, інших комплектуючих 

техніки для підтримки 

військовослужбовців та членів 

військових та добровольчих 

формувань  

500,00 Бюджет 

Золотоніської 

територіальної 

громади, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Виконавчи

й комітет 

Золотоніськ

ої міської 

ради  

2. Придбання спеціального 

одягу та спорядження, військових 

та медичних засобів захисту, 

продуктів харчування, оплата 

послуг із проведення харчування, 

придбання інших засобів,  

матеріальних цінностей та 

обладнання для підготовки  та 

повноцінного функціонування 

особового складу ЗСУ, інших 

військових та добровольчих 

формувань  

4247,00 Бюджет 

Золотоніської 

територіальної 

громади, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Виконавчи

й комітет 

Золотоніськ

ої міської 

ради 

3. Відшкодування вартості або 

оплата транспортних послуг,  

відшкодування вартості 

комунальних послуг і енергоносіїв 

та інше. 

500,00 Бюджет 

Золотоніської 

територіальної 

громади, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Виконавчи

й комітет 

Золотоніськ

ої міської 

ради 

РАЗОМ 5247,00 Х Х 
 

 

 

Керуючий справами                                                                       Оксана ШАКУРА 
 

 

 


