
  

     

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА        

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 02 листопада 2021 року 

 

“Про  внесення змін   до  Програми  

соціального захисту пільгових категорій  

населення  Конотопської  міської  

територіальної громади на  2019-2021 роки” 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні з метою соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади у частині надання їм 

гарантованих чинним законодавством пільг   
 

міська рада     в и р і ш и л а: 
 

Внести до Програми соціального захисту пільгових категорій населення 

Конотопської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки (далі – 

Програма), затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2018 (7 скликання 30 

сесія), зміни, а саме: 

1.Викласти в новій редакції: 

2.1.Підпункти 8 та 9 паспорта Програми: 
 
 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, що 

беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

бюджет громади, 

обласний бюджет  

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  

всього, у тому числі:  

                 2019 рік –    9715,9 тис.грн. 

          2020 рік –  12653,8 тис.грн. 

                2021 рік – 13183,6 тис.грн. 

9.1 Коштів бюджету громади 

 

                2019 рік –   9665,3 тис.грн. 

         2020 рік – 12651,2 тис.грн. 

        2021 рік – 13183,6 тис.грн. 

9.2 Коштів обласного  бюджету     2019 рік – 50,6 тис.грн. 

2020 рік – 2,6 тис.грн.  

2021 рік – 0  
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2.2. Пункт 5 Програми “Ресурсне забезпечення міської цільової 

Програми”: 

- абзац 2: 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяги коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми, 

роки 

Усього витрат 

на виконання 

програми 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього 

 

у тому числі: 

9715,9 

тис.грн. 

12653,8 

тис.грн. 

13183,6 

тис.грн. 

 

35553,3 

тис.грн. 

бюджет громади 9665,3 

тис.грн. 

12651,2 

тис.грн. 

13183,6 

тис.грн. 

35500,1 

тис.грн. 

обласний бюджет  50,6 

тис.грн. 

2,6 

тис.грн. 

0,0 

тис.грн. 

53,2          

тис.грн. 

 

 

2.3. Пункт 7 “Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми” 

підпункти 6, 10:     
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 7.Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми 

 
 

 Дана Програма спрямована на вирішення важливих суспільних завдань, а саме: забезпечення надання пільгової 

категорії населення пільг гарантованих  державою за рахунок коштів бюджетів громади та обласного.   
№ 

з/ч 

Заходи Строк 

виконання 

Виконавець  Джерела 

фінансува

ння  

Фінансування, тис.грн. Очікуваний 

результат Всього 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

6 Пільгове перевезення 

автотранспортом 

2019-2021 

роки  

Управління соціального 

захисту населення 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

громади 

4223,4 1232,5 1294,1 1856,8 Соціальний захист    

пільговиків 

10 Всього 
   35543,3 9715,9 12653,8 13183,6  

 

 

 

Міський голова                   Артем СЕМЕНІХІН  


