
 

 

    проект                                              

   

       

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

(друга сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

від 25 січня 2018  року 

м. Городня 
 

Про оплату праці міського голови,  

секретаря ради, заступників міського голови,  

керуючого справами виконавчого комітету 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 

року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших 

органів”(зі змінами), статті  21 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, керуючись ст.ст. 25,26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

вирішила: 
 

1. Встановити голові міської ради, секретарю ради, заступникам міського 

голови, керуючій справами виконавчого комітету місячний посадовий оклад 

в розмірі визначеному додатком 50 до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2006 року №268 (зі змінами). 

2. Виплачувати голові міської ради надбавку до посадового окладу за 7 

(сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі, 

відповідно до додатку 57 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року №268. 

2.1. Надбавка до посадового окладу за ранг першому заступнику міського 

голови , заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого органу 

ради, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету 

встановлюється в розмірі залежно від стажу роботи посадової особи, який 

дає право на одержання такої надбавки відповідно до розпорядження 

міського голови. 

3. Установити  надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи: 



     3.1. міському голові Богдану А.І. у розмірі 100 % посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 

      3.2. першому заступнику міського голови , заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради, секретарю ради, керуючому 

справами виконавчого комітету у розмірі 50 % посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

4. Здійснювати щомісячні преміювання  та преміювання до професійних свят 

міського голови за особистий вклад в загальні результати роботи протягом 

здійснення ним повноважень в розмірі 100 відсотків посадового окладу  в 

межах видатків, затверджених на оплату праці та економії фонду оплати 

праці. 

4.1. Надати право міському голові  за результатами роботи за місяць 

одноосібно визначати розмір премії заступників міського голови, секретаря 

ради, керуючого справами виконавчого комітету. 

     4.2. Виплату премій проводити у межах затверджених видатків на оплату 

праці та економії фонду оплати праці 

5. Надавати міському голові, секретарю ради, заступникам міського 

голови, керуючій справами виконавчого комітету  матеріальну допомогу  для 

вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при 

наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати та у 

межах видатків, затверджених на оплату праці. 

6. Інші доплати і надбавки міському голові, секретарю ради, заступникам 

міського голови, керуючій справами виконавчого комітету  виплачувати 

згідно вимог чинного законодавства. 

7. Умови оплати праці міського голови, секретаря ради, заступників 

міського голови та керуючого справами виконавчого комітету 

застосовуються з 16 січня 2018 року. 

    8. Визнати таким що втратило чинність рішення міської ради від від 27  

червня 2017 року  «Про оплату праці міського голови, секретаря ради, 

заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету» 

 

 

Міський голова     А.І.Богдан 



     З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                    рішенням другої сесії Городнянської   

                                                             міської ради сьомого скликання  

                                     від 25 січня 2018 року. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників Городнянської  міської  ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про преміювання працівників міської ради (далі – Положення) 

розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів». 

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників міської ради.  

1.3. Преміювання працівників міської ради здійснюється відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць. 

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи, або з нагоди 

ювілейних та святкових дат, за розпорядженням міського голови, з урахуванням 

особистого внеску працівників, може бути виплачена одноразова премія в межах 

затвердженого фонду оплати праці. 

1.5. Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими незважаючи на 

те, що вони у місяці, за результатами якого проводиться преміювання, працювали, премії 

не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за 

станом здоров’я, або згідно з п. 1 ч.1 ст. 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку 

переведення. 

             1.6. Фонд преміювання працівників міської ради утворюється в межах коштів, 

передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

       1.7. На створення місячного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі 

не менше 10 % , але не більше 130% від фонду оплати праці за посадовими окладами та 

економії фонду оплати праці, що утворилася протягом поточного року. 

1.8. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі міської ради. 

 

             2. Показники преміювання та визначення розміру премії. 

2.1. Преміювання працівників за результатами роботи за місяць  нараховується  в  

розмірі,  який  визначає  міський  голова  залежно  від  особистого  трудового  вкладу  

працівника  у  відсотках  до  посадового  окладу,  в  межах  коштів,  передбачених  на  

преміювання у  кошторисі  та  економії  фонду  оплати  праці.  

2.2. За результатами роботи за місяць міський  голова  має  право  одноосібно  

визначати  розмір  премії  працівникам,  в  тому  числі  і  собі  особисто, з  урахуванням  

показників,  зазначених  в  цьому  пункті:  



              - своєчасне та якісне виконання поставлених завдань і                                                                                    

доручень; 

              - сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі; 

              - дотримання виконавської і трудової дисципліни; 

              -  постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації; 

             -  інші  показники. 

2.3. Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 2.3 

цього Положення, та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи, без 

обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами. 

2.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії 

здійснюється у разі: 

             - несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків; 

             - неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва міської ради; 

             - порушення строків розгляду документів; 

             - недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань; 

   - порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. 

 

            3. Порядок преміювання 

         3.1. Преміювання міського голови здійснювати щомісячно у розмірі 100%  

посадового окладу. 

 3.1. Преміювання працівників міської ради здійснюється на підставі розпорядження 

міського голови, а у разі відсутності  міського  голови – особи,  яка  виконує його 

обов’язки, на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових 

обов’язків і завдань. 

   3.2. На преміювання працівників за результатами роботи за місяць можуть бути 

спрямовані кошти в розмірі до 130 % місячного фонду заробітної плати за посадовими 

окладами (при забезпеченості кошторисними призначеннями), але не менше 10 % від 

фонду оплати праці за посадовими окладами, а також економія фонду оплати праці. 

    3.3. На преміювання працівників до Дня місцевого самоврядування спрямовуються 

кошти в розмірі до 100 % середньомісячного фонду заробітної плати (при забезпеченні 

кошторисними призначеннями). 

    3.4. На преміювання працівників з нагоди  професійних свят,  державних  свят, 

річниці Незалежності України, ювілейних дат,  тощо, спрямовуються кошти фонду 

преміювання та економія фонду оплати праці. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії 

Городнянської міської ради 

сьомого скликання 

від 24 січня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 

організації та проведення 

громадських робіт для населення 

Городнянської міської ради 

на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Городня 

2018 рік 



ПАСПОРТ 

Програми організації та проведення громадських робіт 

для населення Городнянської міської ради 

на 2018 – 2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Городнянська міська 
рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 
змінами) 

3. Розробник програми Городнянська міська 
рада  

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Городнянської міської ради 

6. Учасники програми Городнянська міська 

рада, комунальні 

підприємства 

Городнянської міської 

ради 

7. Термін реалізації програми 2018 – 2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

міський бюджет 

9. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього 

700,0 тис.грн. 



МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців 

Городнянської міської ради до участі у громадських роботах, що дозволить 

шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних 

знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у благоустрої, 

озелененні території міста, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та 

доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами 

соціальної сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані 

придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше. 

Негативні явища в економіці країни, що відбулися в останні роки, 

вплинули і на ринок праці громади. 

Досить високим залишається рівень реєстрації громадян, які не можуть на 

рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального 

захисту, тривалий час перебувають на обліку в Городнянському районному 

центрі зайнятості і отримують порівняно невелику за розміром допомогу по 

безробіттю. 

Таким чином, одним із важливих заходів підтримки людей у період 

вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в 

громадських роботах – видом суспільно корисних оплачуваних робіт в 

інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового 

стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних  та 

інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Законом 

України «Про зайнятість населення» зазначено, що громадські роботи, що 

відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють 

суспільні потреби територіальних громад, організовуються органами місцевого 

самоврядування за участю територіальних органів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції на договірних засадах. 

 

1. ПЕРЕЛІК ВИДІВ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ, ЩО ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ 

В ГОРОДНЯНСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2018 – 2020 роки 

 

1.1. Програмою організації та проведення у 2018 – 2020 роках 

громадських робіт для незайнятого населення Городнянської громади (далі 

Програма) види громадських визначені за такими критеріями: 

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути 

використані постійні робочі місця та вакансії; 

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; 

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади; 
4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на 

роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної 

підготовки; 



1.2. Перелік видів громадських робіт, до яких можуть залучатись 

безробітні: 

1) упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 

цвинтарів; 

2) благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та 

снігових заметів в громаді; 

3) прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників у вздовж доріг; 

4) відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 
річок; 

5) роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії 

та культури, заповідників. 

6) будівництві або ремонт об’єктів соціальної сфери:загальноосвітніх 

навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, 

закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, та інших 

об’єктів соціальної сфери, які здійснюються міською радою чи міськими 

комунальними підприємствами; 

7) роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 

осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням виконавчого 

комітету міської ради; 

8) інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для Городнянської громади, сприяють її 

соціальному розвитку та можуть виконуватися на умовах неповного робочого 

дня можуть бути організовані за рішенням виконавчого комітету міської ради . 

1.3. Фінансування таких робіт здійснюється пропорційно 50 відсотків за 

рахунок коштів місцевого бюджету та 50 відсотків за рахунок Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, 

УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

у 2018 -2020 роках 

 

2.1 Перелік підприємств, організацій, установ державної і комунальної 

власності, на яких планується організація громадських робіт для безробітних та 

осіб, які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час, 

наведені у таблиці: 

 
п/п 

Найменування підприємства, організації, установи 

1 2 

1 Городнянська міська рада 

2 Комунальні підприємства Городнянської міської 
ради 



2.2. У разі виникнення потреби в організації громадських робіт на інших 

підприємствах державної та комунальної власності, такі роботи можуть бути 

організовані за рішенням виконавчого комітету міської ради. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконавчому комітету Городнянської міської ради спільно з 

Городнянським районним центром зайнятості на час реалізації положень 

Програми: 

3.1. Систематично аналізувати потребу комунальних підприємств та 

служб, що займаються проблемами благоустрою населених пунктів 

територіальної громади , соціального захисту одиноких осіб та громадян 

похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів  медицини, освіти та культури, 

з метою організації громадських робіт, залучення до їхнього виконання 

максимально можливої кількості безробітних громадян, збільшення тривалості 

цих робіт. 

3.2. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних 

і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських 

робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які тривалий час 

перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, а також безробітних, які 

не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального 

захисту. 

3.3. Керівниками підприємств, організацій, установ, на базі яких будуть 

проводитися громадські роботи призначити відповідальних осіб за організацію 

цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну 

інформацією з районним центром зайнятості, укладання строкових трудових 

договорів з особами, які будуть брати участь в громадських роботах. 

 

4. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 

4.1. Програмою передбачається фінансування громадських робіт за 

рахунок коштів міського бюджету та/або Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі 

Фонд), а також коштів підприємств, організацій та установ громади, які 

організовують у себе громадські роботи або виступають у якості спонсорів 

таких робіт. 

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 

фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними 

частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

 

Для проведення у місті громадських робіт планується виділити 700 000 

грн. з міського бюджету для оплати праці безробітних громадян, в тому числі: 



№ 

п/п 

Назва установи Обсяги фінансування, грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1. Городнянська міська рада 200000 250000 250000 

 

4.2. Оплата праці залучених до робіт осіб здійснюється за фактично 

виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір 

заробітної плати, та відповідно до положень угоди. 

4.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 

використовуються в ході проведення громадських робіт, забезпечують 

замовники робіт відповідно до визначених обсягів. 

 
 

Секретар міської ради  



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                          рішенням другої сесії Городнянської   

                                                                                          міської ради сьомого скликання  

від 25 січня 2018 року.                               

 

 

Міська Програма 
розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік 

 

І. Актуальність 

Програма розвитку фізичної культури та спорту спрямована на створення сприятливих 

умов для розвитку масових видів спорту , популяризація здорового способу життя, організації 

змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях массового відпочинку населення, визначає 

необхідні зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров’я людини як найвищої гуманістичної 

цінності та пріоритетного напряму діяльності міськвиконкому на 2018 рік. 

ІІ. Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню 

·        залучати до участі в загальноміських заходах фізичної культури та спорту громадськість, 

трудові колективи міських підприємств, установ і організацій, приватних підприємців, шкільну та 

студентську молодь; 

·        підтримувати масові спортивні заходи, які проводитимуться в місті та місцевих 

спортсменів на виїзді; 

·        впровадити місцеві премії та винагороди кращим спортсменам, командам тренерам та 

особам, які сприяють розвитку масової фізичної культури та спорту в місті. 

 

ІІІ. Основні напрямки реалізації. 

1.Забезпечення фінансової підтримки при організації шахово-шашкових турнірів. 

Міськвиконком 

2.Організація проведення спортивних змагань з підтримкою їх фінансово та забезпечення 

участі міських команд в обласних та регіональних змаганнях з подальшим нагородженням за 

зайняті призові місця.         Міськвиконком 

 

ІV. Фінансування 

Фінансування заходів  міської  Програми здійснюється в межах бюджетних   призначень та 

за інші кошти, не заборонені законодавством в сумі 15,0 тис. грн. 



Проект 
 

 

    

       

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

(друга  сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

від  25 січня 2018 року 

м. Городня 

 

Про надання дозволу на попередню  

оплату при закупівлі товарів, 

 робіт та послуг на вимогу  

постанови КМУ від 23.04.2014р. № 117  

 

 

На виконання п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

23.04.2014 р. № 117 " Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 

послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", ст. 28 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" міська рада: 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на включення до договорів про закупівлю товарів, 

робіт і послуг за бюджетні кошти попередньої оплати та проведення такої 

оплати  Городнянській міській  раді, розпорядникам бюджетних коштів 

нижчого рівня  та одержувачам бюджетних коштів у разі закупівлі: 

- послуг пошти та зв’язку; 

- періодичних видань; 

- послуг з енергопостачання ; 

            - робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 

бухгалтера Пінчука В.М. 

 

Міський  голова:                                                               А.І.Богдан 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням другої сесії  
Городнянської міської ради  
сьомого скликання 
від 25 січня 2018 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міська програма 
 
 

розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Городнянської міської ради 

на 2018 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Городня 

2018 рік 



Паспорт  

міської Програми  

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Городнянської міської ради на 2018 рік 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Городнянська міська рада 

2. Дата, номер і назва документа Закон України «Про місцеве 

 органу виконавчої вади про самоврядування в Україні» 

 розроблення Програми  

3. Розробник Програми Виконавчий апарат Городнянської 

  міської ради 

4. Співрозробники програми: Виконком Городнянської міської ради, 

  комунальні підприємства 

   

   

5. Відповідальний виконавець 
Виконавчий апарат Городнянської 

міської ради 

6. Учасники Програми Міський голова, виконком 

  Городнянської міської ради, відділи 

  міської ради, міські комунальні 

   

7 Термін реалізації Програми 2018 рік 

8 Загальний орієнтовний обсяг  

 фінансових ресурсів, 14670,0 тис.грн. 

 необхідних для реалізації  

 Програми, усього:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І Загальні положення 

 

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 

осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, 

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного 

утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  

Програма розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні 

дороги» та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених 

пунктів.  

Виконання Програми передбачає: 

 Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 
та використання ресурсів;

 Покращення екологічного та санітарного стану міста;  

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та 
комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом 
забезпечення належного рівня благоустрою.   

 

ІІ Мета Програми 

 

Головна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування 

комплексу надання комунальних послуг жителям міста. 

Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках: 
 

 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території міської 
ради (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного 
видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для 
розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, 
паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);

 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням 
дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо;

 Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням 
сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон 
існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;

 Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання, 
впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі 
зовнішнього освітлення території міської ради);

 Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;
 Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 
облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);



 Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 
існуючих кладовищ);

 Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа 
безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а 
також осіб засуджених до виконання громадських робіт;

 Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;

 Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят;  

Проведення  профілактичної,  роз’яснювальної та  виховної  роботи  серед  

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх 

проживання. 

 

ІІІ Основні завдання Програми 

 

Завданням Програми є надання міській раді, її виконавчому комітету, 

міському голові та відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва здійснювати розрахунки за виконані роботи в сфері 

господарської діяльності по забезпеченню благоустрою міста, додаткова 

економічна та фінансова підтримка комунальних підприємств Городнянської 

міської ради та можливість використання залучених коштів на цілі покращення 

благоустрою та підтримки комунальних підприємств. 

 

ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 

Найменування заходів 

Прогнозні обсяги 

фінансування                     

на  2018  рік, тис. 

грн. 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

в т.ч. 

( Лампи електричні,лампи натрієві, реле часу, вузли та деталі для 

електричних ламп та освітлювального устаткування , світильники, 

фонарі, провід, фарба; новорічні іграшки , прикраси, дюралайт; 

придбання комплектуючих системи відео спостереження; соляно-

піщана суміш, та ін..) 

155,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 

в т.ч.  

(Поточний ремонт доріг, технічне обслуговування електромереж 

зовнішнього освітлення; чистка колодязів; повірка та програмування  

лічильників; послуги обкошування зеленої зони; автопослуги;вивіз 

сміття, санітарне оброблення та аналогічні послуги  (прибирання 

снігу, чищення доріг, посипання соляно-піщаною сумішшу);планування 

грунтових доріг та ін. ) 

5646,0 

Оплата електроенергії 199,0 

Поточні трансферти комунальним підприємствам 

 в т.ч. ДП Комунальник -950,0 тис. грн. (Оплата праці,нарахування на 

заробітну плату; оплата послуг прибирання сміття та ін.; придбання 

малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, благоустрій 

стадіону, тощо .) 

950,0 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 7480,0 



ремонт, реконструкцію та будівництво доріг, житлового фонду, 

водопровідно-каналізаційних мереж, об’єктів благоустрою , 

кладовища, та їх проведення, розроблення містобудівної документації . 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( 

дитячі гральні майданчики, автобусні зупинки, обладнання, 

багаторічні насадження та ін..) 

240,0 

Всього 14670,00 

 

V.Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний 

рік) згідно з розписом міського бюджету. 

Обсяги фінансування Програми на 2017 рік складає 14870,0 тис. грн. , 

протягом року сума може бути скоригована. 

 

VІ. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  

У результаті виконання програмних заходів в 2018 році буде забезпечено 
надійне функціонування всього господарського та комунального комплексів 

міста, здійснене заплановане будівництво та покращено благоустрій населених 
пунктів Городнянської територіальної громади. 

 
 

 

Секретар міської ради  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої  сесії 

Городнянської міської ради   

сьомого скликання  

від 25 січня 2018 р.  
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Компенсації пільгових перевезень  

автомобільним транспортом на міському  маршруті загального 

користування у м. Городня  на 2018 рік 
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Паспорт Програми  

 

Ініціатор розроблення 

програми 

Городнянська міська рада  

Розробник програми Городнянська міська рада  

Співрозробники 

програми 

Підприємства - перевізники міста Городня 

Відповідальні 

виконавці програми 

Городнянська міська рада 

Термін реалізації 

програми 

2018 рік 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Джерела фінансування Кошти міського бюджету у межах обсягу видатків, 

затверджених міським бюджетом на 2018 рік за 

відповідними напрямками 
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Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Згідно з Законом України “Про автомобільний транспорт”, пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються 

такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення 

пасажирів на маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які 

здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за 

регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на безоплатний 

проїзд у місті Городня, представлений у Додатку 1 до цієї Програми. 

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого 

бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій 

населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення 

коштів, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста 

Городня. 

 

Розділ 2. Мета Програми 
 

Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту 

громадян, які мають право пільгового проїзду згідно з діючим 

законодавством. 

 

Розділ 3. Завдання Програми 
 

Зниження соціальної напруги серед населення міста. 

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми 
 

Компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Городня. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджетів, визначаються 

Додатком 1 “Перелік окремих категорій пасажирів для безоплатного проїзду 

в автобусах на міських маршрутах ” (додаток 1).  

Пільги надаються на підставі посвідчення, що підтверджує правовий 

статус окремої категорії пасажира-пільговика.  
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Встановити щомісячну компенсаційну виплату за безоплатне 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах в сумі 

7800,00 грн.  

 

Розділ 5. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету міста в межах видатків, затверджених міським бюджетом 

на 2018 рік  відповідними напрямками. 

 

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

комісія з питань бюджету ,комунальної  власності міської ради та соціально-

економічного розвитку міста. 

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Городнянська  

міська рада. 

 

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити окремі категорії громадян 

пільговим проїздом в міському пасажирському транспорті . 

 

 

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми 
 

Компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Городня. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджетів, визначаються 

Додатком 1 “Перелік окремих категорій пасажирів для безоплатного проїзду 

в автобусах на міських маршрутах ” (додаток 1).  

Пільги надаються на підставі посвідчення, що підтверджує правовий 

статус окремої категорії пасажира-пільговика.  

Встановити щомісячну компенсаційну виплату за безоплатне 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах в сумі 

7800,00 грн. За умови забезпечення перевізником 10 рейсів у період  

01.04.2018-01.10.2018 року та 12 рейсів з 01.10.2018 по 01.04.2018 року.   
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  Додаток 1 
                                                                    до Програми компенсації 

                                                                       пільгових перевезень окремих  

                                                                       категорій громадян в міському 

                                                                      пасажирському транспорті  

                                                                         загального користування на 2018 рік 
 

     

Перелік окремих категорій пасажирів для безоплатного проїзду  

в автобусах на міських маршрутах 

1. Ветеран праці; 

2. Ліквідатори ЧАЕС 1,2 категорії ; 

3. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. учасники 

АТО); 

4. Учасники війни; 

5. Члени сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни; 

6. Діти війни; 

7. Інваліди загального захворювання 1,2,3 групи; 

8. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ; 

9. Ветеран державної пожежної охорони; 

10. Інваліди військової служби; 

11. Дитина з багатодітної сім’ї; 

12. Пенсіонери за віком. 

 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                          рішенням другої сесії Городнянської   

                                                                 міської ради сьомого скликання  

             від 25 січня 2018 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-мистецька програма на 2018 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Городня 

2018 



ПАСПОРТ 

Культурно-мистецької програми  на 2018 рік 

1 Ініціатор розроблення програми Міська рада  

2 Розробник програми Міська рада 

3 Відповідальний виконавець програми Виконком міської ради 

4 Учасники програми Міська рада,  районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді,  жителі міста. 

5 Термін реалізації програми 2018 рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні 

програми ( для комплексних програм) 

міський бюджет 

 7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми , всього у тому числі: 

102,1 тис.грн 

7.1 кошти місцевого бюджету  102,1 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

І. Основна мета Програми 
 

 Основною метою Програми є виховання почуття патріотизму до рідної країни та міста, 

організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної 

самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку 

різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, 

культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді, відродження, збереження і розвиток 

народних художніх промислів, увічнення пам'яті видатних діячів, розвиток історичних зон міста, 

висвітлення культурних заходів у засобах масової інформації. 
 

II. Завдання Програми 

 

Першочерговими завданнями Програми повинні стати: 

- створення особливого культурологічного простору для повноцінного розвитку духовності; 

- залучення громадян до активного культурного відпочинку; 

-  збереження народних традицій, свят та обрядів; 

- охорона пам'яток історії та культури, розвиток історичних зон міста Городня; 

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості; 

- увічнення пам'яті видатних діячів, діяльність яких пов'язана з містом. 
 

Перспективними завданнями Програми є: 

- виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуття людяності і доброзичливого 

відношення один до одного; 

- виховання почуттів інтернаціоналізму і поваги до людей різних національностей; 

- зниження злочинності та випадків порушення громадського порядку; 

- забезпечення конституційного права на задоволення культурних потреб, підвищення рівня 

народної та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу міста. 

 

IІІ. Орієнтовний перелік заходів, які передбачені для фінансування 

№ 

з/п 

Захід Засоби  

1. Державні свята: 

• Організація письмових 

привітань колективів установ, 

підприємств, організацій 

• Проведення урочистих зборів, 

вшанувань 

 

• Організація святкових 

концертів 

• Організація та проведення 

феєрверків 

• Організація вшанування вдома 

інвалідів ВВв, ветеранів війни та праці 

  

Вітальні листівки, конверти, марки 

 

 

Квіти, грамоти, рамки, листівки, запрошення, 

подарунки, прапори, корзини, вінки  на покладання 

до пам’ятників 

Запрошення артистів з інших міст  

 

Піротехнічне обладнання, оплата послуг 

піротехніків 

Харчові набори, квіти, подарунки 

2. Професійні свята: 

• Організація письмових 

привітань колективів установ, 

організацій, підприємств 

 

Вітальні листівки, конверти, марки, 

Грамоти, листи подяки, подарунки, рамки, квіти, 

грошові винагороди.  

3. Свята місцевого значення: 

• Організація привітання певних 

категорій населення 

• Організація підведення 

підсумків міських конкурсів 

• Преміювання за активну участь 

 

Вітальні листівки, листи подяки, грамоти, грошові 

винагороди, подарунки. 

Грамоти, подарунки, призи, рамки, квіти, прапори, 

грошові винагороди 

Грошові премії  



у всіх сферах життя міста   

 

4. Організація привітання громадян з 

особливими датами в житті та 

ювілеями 

Вітальні листівки, грамоти, квіти, подарунки, рамки, 

грошові винагороди. 

6 Вшанування видатних мешканців 

міста. 

Вітальні листівки, грамоти, квіти, подарунки, рамки, 

грошові винагороди. 

 

IV. Фінансування 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про 

внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету за 

рішенням виконавчого комітету міської ради. 

Обсяги фінансування Програми на 2018 рік складає 102,1 тис. грн. , протягом року сума 

може бути скоригована. 

 

V. Очікуваний результат. 
Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості та  сприятиме 

поліпшенню культурно-мистецького обслуговування населення міста, розвитку та підтримки 

творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурних 

надбань; підвищення рівня виконавської майстерності учасників аматорських колективів 

художньої творчості; проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в 

рамках відзначення загальнодержавних та міських свят. 



   З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

                                                                                   рішенням другої сесії Городнянської   

                                                            міської ради сьомого  скликання  

                              від  25.01.2018 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

 

«НАВЧАЛЬНА СТИПЕНДІЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Городня 

2018 рік 



 
ПАСПОРТ 

Міської програми    «НАВЧАЛЬНА СТИПЕНДІЯ» 

на 2018 рік 

1 Ініціатор розроблення програми Городнянський районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

2 Розробник програми Городнянський районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

3 Співрозробники програми Міська рада 

4 Відповідальний виконавець програми Міська рада 

5 Учасники програми Міська рада 

Городнянським районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

6 Термін реалізації програми 2018 рік 

6.1. Етапи виконання програми ( для 

довгострокових програм) 

2018 рік 

7 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми ( 

для комплексних програм) 

міський бюджет 

 

 8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми , 

всього у тому числі: 

5,0 тис.грн 

8.1 кошти місцевого бюджету  5,0 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Напрям роботи, за яким здійснюється реалізація програми 

Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими потребами, які навчаються на високий та 

достатній рівень в міських школах та проживають на території Городнянської 

міської ради. 

Організації партнери:      -    міська рада; 

- районний відділ освіти; 

- Городнянська районна гімназія; 

- Городнянська ЗОШ І ст.. 

- Городнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2.  

 

Обґрунтування актуальності 

Процес переходу до ринкових відносин значною мірою вплинув на 

життєдіяльність сучасної сім’ї, її матеріально-економічне становище, морально-

психологічний клімат, особливості організації вільного часу та виховання дітей. 

Особливо це стосується сімей, де виховуються діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування та діти з особливими потребами. 

У зв’язку з цим перед соціальними службами постали проблеми щодо 

надання даним сім’ям конкретної допомоги. Особливо родинам, в яких діти, не 

дивлячись на складне матеріальне становище та проблеми здоров’я 

намагаються освоїти в повному обсязі навчально-виховний процес. 

З метою заохочення до навчання, виховання інтересу до шкільного життя, 

підвищення авторитету інтелектуально розвиненої людини, спроможної 

заробити кошти своїм розумом, створена ця програма. 

 

Конкретні завдання 
- постійне оновлення банків даних дітей-сиріт, дітей,                       

позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими потребами, які 

успішно навчаються у гімназії та ЗОШ  міста; 

- заохочення до навчання; 

- надання семестрових стипендій дітям-сиротам,дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з особливими потребами, які досягли значних 

успіхів у навчанні і мають підсумкові оціночні бали від 7 до 12. 

 

Конкретна група:  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти з особливими потребами, які навчаються у Городнянській районній 

гімназії та Городнянських ЗОШ і підлягають атестації. 

 

Очікувані результати 
- підвищення інтересу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей з особливими потребами до навчання; 

- поліпшення матеріального становища сімей,                                                                                             

в яких виховуються діти даних категорій. 

 

Фінансування програми: міський бюджет –  

 На одного учня:      1 семестр – 200 грн. 

                              1 навчальний рік – 400 грн.  



         Затверджено 

         Рішенням другої сесії Городнянської 

 Міської ради сьомого скликання  

 від 25  січня 2018 р.  

 

 

 

 

 

 

 

Міська Програма 

охорони навколишнього природного середовища  

населених пунктів Городнянськї міської ради 

на 2018 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Міської програми охорони навколишнього природного середовища  

населених пунктів Городнянськї міської ради на 2018 р. 
 

1 Ініціатор розроблення програми Міська рада  

2              Дата , номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми 

від 21.12.2001 № 1712 Постанова 

Кабінету Міністрів України 

3 Розробник програми Міська рада 

4 Співрозробники програми  

5 Відповідальний виконавець програми Міська рада 

6 Учасники програми Міська рада 

7 Термін реалізації програми 2018 рік 

7.1. Етапи виконання програми ( для довгострокових 

програм) 

2018 рік 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми ( для комплексних програм) 

міський бюджет 

 

 9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми , всього у тому числі: 

70,0 тис.грн 

9.1 кошти місцевого бюджету  70,0 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета  Програми 

Основною метою Програми є здійснення на території міської ради екологічної політики, 

спрямованої на захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів 

забезпечення неухильного виконання природоохоронного законодавства на підпорядкованих 

територіях реалізація законодавчих гарантій і принципів, створення умов для ефективного 

здійснення охорони навколишнього природного середовища в інтересах громадян, підприємств і 

організацій.  

   

2. Основні завдання Програми на 2018 рік: 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями 

програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками 

екологічної політики міської ради є: 

1.Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод. 

2.Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів. 

3.Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою. 

4.Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря. 

5.Охорона і раціональне використання земель. 

6.Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного фонду. 

7.Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 

8.Екологічна освіта і виховання. 

9.Ремонт та облаштування колодязів громадського користування.  

 

3. Термін реалізації та заходи програми 
Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Городнянської міської ради 

передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми 

  

Додаток 1 

 

ЗАХОДИ 

Програми охорони навколишнього природного середовища  Городнянської міської ради на 

2018р. 
  

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1 
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок та озер   
2018 

міський 

бюджет 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

2.1 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 2018 
міський 

бюджет 

3 Озеленення території 

3.1 Ліквідація аварійних дерев та сухостою. 2018 
міський 

бюджет 

3.2 
Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, 

квітників 
2018 

міський 

бюджет 

3.3 Придбання предметів, матеріалів та обладнання  2018 
міський 

бюджет 

4 Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва 

4.1. Упорядкування місць зберігання побутових відходів 2018 
міський 

бюджет 



4.2 
Забезпечення  екологічно безпечного збирання, перевезення та 

зберігання побутових відходів 
2018 

міський 

бюджет 

4.3 Придбання предметів, матеріалів та обладнання  2018 
міський 

бюджет 

 

4. Джерела     фінансування заходів Програми 
Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду          

(коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності) міського бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про 

внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету. 

Обсяги фінансування Програми на 2018 рік складає 70,0 тис.грн. , протягом року сума може 

бути скоригована. 
 

5. Очікувані результати заходів програми 
Впровадження заходів Програми дозволить досягти покращення стану  земель шляхом 

ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи 

з населенням щодо поводження з ТПВ; покращення стану зелених насаджень на території міської  

ради за рахунок спилювання аварійних дерев,  озеленення вулиць на території села  та відновлення 

і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та озер. 

. 

 



     
  

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням другої сесії 

Городнянської міської ради 

сьомого скликання  
від 25 січня 2017 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Програма  

«Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2018 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Городня 

2018 рік 

 

 



 

ПАСПОРТ 

міської Програми «Соціального захисту окремих категорій населення» 

на 2018 рік 

1 Ініціатор розроблення програми Міська рада 

2              Дата , номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми 

Закон України «Про соціальні 

послуги» 

3 Розробник програми Городнянська Міська рада 

4 Співрозробники програми ----- 

5 Відповідальний виконавець програми Городнянська Міська рада 

6 Учасники програми Жителі  на території міської ради 

7 Термін реалізації програми 2018 рік 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми ( для комплексних програм) 

Міський бюджет 

 

 9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми , всього у 

тому числі: 

395,0 тис. грн.. 

9.1 кошти міського бюджету  395,0 тис. грн.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 І. Загальні положення 

       Програма розроблена на виконання Закону України “Про соціальні 

послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 “Про 

затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги” і спрямована на посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до 

повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території Городнянської 

міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги. 

Основні принципи надання соціальних послуг ґрунтуються на: адресності та 

індивідуальному підході; доступності та відкритості; добровільному вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; максимальної 

ефективності використання бюджетних коштів; законності; соціальної 

справедливості 

 

 ІІ. Мета  Програми 

Метою програми є вирішення невідкладних питань організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, соціально-побутового, 

медичного, культурного обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій 

громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права 

кожного громадянина на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним 

верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва з державними 

установами громадських організацій, волонтерів, благодійників, релігійних 

конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки 

малозахищених верств населення. 

 

ІІІ. Основні розділи виконання Програми в 2017 році. 

Дана Програма визначає основні напрямки діяльності щодо соціального захисту населення. 

Комплекс заходів реалізації Програми складається з різних видів соціальної підтримки вразливих 

верств населення, а саме: 

 

п/п 

Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 

фінансування 

Очікувані результати 

1 2 4 5 7 

1 Надання допомоги на поховання 

непрацюючих, самотніх громадян 

міста 

Городнянська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

Надання додаткових 
гарантій соціального 

захисту мешканцям міста 



2 Надання адресної допомоги 

громадянам міста, які потребують 

допомоги, згідно заяв . 

Городнянська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

Охоплення соціальною 
підтримкою незаможних 

верств населення 

3 Надання грошової та натуральної 

(оплата послуг харчування, придбання 

харчових наборів) допомоги 

ветеранам, інвалідам, ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС, воїнам 

інтернаціоналістам, учасникам АТО та 

їх сім’ям. 

Городнянська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

Забезпечення соціальної 

підтримки 

4 Послуги страхування членів загону 

самооборони Городня. 

Городнянська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

Надання додаткових 
гарантій соціального 

захисту 

 

.IV. Фінансове забезпечення  

Фінансування Програми соціального захисту населення міста здійснюється за рахунок 

коштів загального фонду міського бюджету за рішенням міської ради та  виконавчого комітету 

міської ради. 

Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 395,0 тис.грн. 

 

V. Контроль. 

Комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я аналізує стан 

виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного 

використання бюджетних коштів. 

Виконання Програми та ефективність використання бюджетних коштів надається до 

затвердження на сесії міської ради в складі звіту по виконанню бюджету міста. 

 

VI. Очікувані результати. 

Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують 

сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних 

життєвих потреб людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують таких 

соціальних послуг та забезпеченню безпеки та якості їх життя. 



 

  

 

 проект 

УКРАЇНА  

Городнянська міська рада  

Городнянський район  

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(друга сесія сьомого скликаня)  

  
 

від  25 січня 2018 року 

м. Городня 

 

Про затвердження положення, 

програм 

 

Згідно ст.70 Бюджетного Кодексу України та керуючись ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити програми: 

1.1  Організації та проведення громадських робіт для населення 

Городнянської міської ради на 2018-2020 роки. 

1.2. Житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Городнянської міської ради на 2018 рік. 

1.3.  Соціальний захист окремих категорій населення на 2018 рік . 

1.4.  Розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік.  

1.5.    «Навчальна стипендія» на 2018 рік 

1.6.    Культурно-мистецька програма  на 2018 р. . 

1.7.  Охорони навколишнього природного середовища населених пунктів 

Городнянської міської ради на 2018 рік. 

1.8 Компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортомна 

міському  маршруті загального користування у м. Городня на 2018 рік. 

1.9. Членські внески на 2018 рік 

2. Затвердити положення 

2.1. преміювання працівників міської ради. 

       Положення, програми додаються. 

Міський голова                                            А.І. Богдан 



Проект  
                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

(друга сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

від  24 січня 2018 року 

м. Городня 

 

Про норматив та порядок відрахування  

частини прибутку підприємств та організацій                                               

комунальної форми власності за результатами 

щоквартальної діяльності в 2018 році. 

 

            Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", ст.64 Бюджетного кодексу України 

із змінами та доповненнями з метою забезпечення стабільної роботи 

комунальних підприємств , Городнянська міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.1. Встановити для підприємств, що належать до комунальної 

власності міста, а саме: Городнянського ВУЖКГ, Городнянської ЖЕД,              

ДП «Комунальник» Городнянського ВУЖКГ  норматив відрахування 

частини чистого прибутку (доходу) у розмірі одного відсотка обсягу  

чистого прибутку (доходу) розрахованого згідно з правилами 

бухгалтерського обліку по підприємствах та організаціях комунальної форми 

власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності 

у 2018 році. 

             1.2.Визначена сума частини прибутку (доходу) зараховується на 

рахунок міського бюджету, відкритий в органах Державного казначейства. 

1.3.Відповідна сума прибутку (доходу) сплачується у строки , 

встановлені для сплати податку на прибуток на підставі даних щоквартальної 

звітності про фінансово-господарську діяльність у 2018 році . 

1.4.Інформація щодо сплачених обсягів частини прибутку (доходу) 

підприємства подають за формою, встановленою державною податковою 

адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств 

органам державної податкової служби  та разом з фінансовою звітністю, 

складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у 

строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. 

Міський голова                                            А.І. Богдан 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням доугої сесії 

Городнянської міської ради 

сьомого  скликання  
від 25.01.2018 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма 
 
 
 

"Членські внески" на 2018 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м.Городня 

2017 рік 



ПАСПОРТ 

Програми «Членські внески» на 2018 рік  

 

1. Ініціатор розроблення програми Городнянська міська рада 

   

2. Дата, номер і назва розпорядчого Закон України «Про місцеве 

 документа органу виконавчої влади самоврядування в Україні» від 
 про розроблення програми 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 
 змінами), інструкція "Про сплату   

  членських внесків членами 

  Асоціації міст України", 
  затвердженою рішенням 

  правління Асоціації міст України 

  від 28.06.1999 

3. Розробник програми Городнянська міська рада 

   

4. Співрозробники програми - 

   

5. Відповідальний виконавець програми  

  Городнянська міська рада 

6. Учасники програми Городнянська міська рада 

   

7. Термін реалізації програми 2018 рік 

   

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть міський бюджет 

 участь у виконанні програми  

   

9. Загальний орієнтовний обсяг 10,0  тис.грн. 

 фінансових ресурсів, необхідний для  

 реалізації програми, всього  

   
 



Обґрунтування здійснення Програми  

Городнянська міська рада  входить до Асоціації міст України та до 

Городнянської районної асоціації місцевих рад «Ради Городнянщини». Дані 

Асоціації створені для сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, 

для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, сприяння 

розвитку місцевого самоврядування та удосконалення його законодавчої бази, 

сприяння соціально - економічного розвитку громади, захисту прав та 

законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, сприяння обміном досвіду в розв’язанні питань місцевого розвитку, 

надання членам інформаційних послуг, консультаційної, методичної та 

практичної допомоги. 

 

Підстава для розроблення Програми  

Програма  розроблена  на  підставі ст.  26  Закону України  „Про  місцеве  

самоврядування в Україні", п. 19 ст. 91 Бюджетного кодексу України, інструкції 

"Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України", затвердженої 

рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999 р. 

 

Мета Програми  

Метою Програми є сплата членських внесків в Асоціацію міст України та 
Городнянську районну асоціацію місцевих рад «Ради Городнянщини» за 2018 
рік. 

 

Завдання Програми 

Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій,  визнаючи  

положення їх Статутів; оплата членських внесків Городнянською міською 
радою, як дійсного члена Асоціацій. 

 

Етапи виконання Програми 
Програма виконується протягом 2018 року. 

 

Загальний обсяг фінансування Програми 
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми з міського бюджету в 2018 році складає 10,0 тис. грн. 
 
 

 

Джерела фінансування Програми 

Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Городнянської міської ради  на 2018 рік. 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Городнянська міська рада. 



Очікувані результати 

Активна участь Городнянської міської ради у суспільному житті 

району, області та держави. Повноважним представником Городнянської 

міської ради в роботі Асоціацій є міський голова . 

 

Відповідальний виконавець Програми 

Відповідальним виконавцем Програми  є Городнянська міська рада 

 

Контроль за ходом виконання програми 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними в цій Програмі.  
 

 


