
 

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  

 

    (вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

02 березня 2023 року                                                                              м. Городня 

 

Про затвердження звіту про виконання 

місцевих цільових Програм у 2022 році 

 
 Заслухавши звіт начальника фінансового відділу про виконання 

місцевих цільових Програм протягом 2022 року, враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку, керуючись 

пунктом 11 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити звіт про виконання місцевих цільових Програм у 2022 

році, що додається. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 
 

 
 

                                                                                                         

 

 

 



 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                              

Рішенням вісімнадцятої сесії                                                                                      

Городнянської    міської ради                                                                                      

восьмого скликання                                                                                                       від 

02 березня 2023 року                                                                                                                       

Всього 2022 Всього 2022

1

Програма

«Нагородження відзнаками 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки»

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

85,00 85,00 50,20 50,20
Нагороджено відзнаками громадян та трудових колективів до нагоди свят та 

урочистих подій у кількості  102 особи 

2

Програма"Фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

видатків, пов'язаних із діяльністю 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

35,00 35,00 5,90 5,90
Проведено 15 заходів пов"язаних із діяльністю міськради (покладання квітів до 

пам"ятних знаків та вшанування загиблих та померлих ( квіти, вінки)

3
Програма збереження архівних фондів 

на 2021-2025 роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

305,00 305,00 223,46 223,46

Приймались на зберігання документи з кадрових питань (особового складу) та 

документи тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності і підпорядкування, розташованих на території громади, або 

ліквідованих підприємств, установ і організацій, що були зареєстровані на території 

громади і не мають правонаступників

4

Програма місцевих  стимулів  для  

медичних  працівників та забезпечення 

кадрами лікарів лікувально-

профілактичних закладів громади на 

2021-2025 роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року (зі змінами)

212,23 212,23 210,91 210,91
Виплачено додаткову заохочувальну надбавку для 6 молодих лікарів.Забезпечено 

своєчасне відшкодування фінансових витрат на навчання лікаря

5

Програма підтримки та  розвитку 

вторинної медичної допомоги на 

території на 2021-2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року зі змінами

3809,81 3809,81 2380,67 2380,67

Забезпечено проведення розрахунків з оплати комунальних послуг та енергоносіїів, 

закуплено медпрепарати для пільгових категорій населення, покращено матеріально 

технічну базу КНП "Городнянська міська лікарня" шляхом придбання необхідного 

обладнання

6

Програма фінансової підтримки 

комунального некомерційного 

підприємства «Городнянський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

на 2021-2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

5014,77 5014,77 4889,73 4889,73
Забезпечено сталу діяльність фельдшерських пунктів в селах громади, закуплено 

необхідні медичні препарати

7

Цільва соціальна програма  протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2021-

2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

80,00 80,00 0,81 0,81
З метою  підвищення ефективності виявлення та своєчасності боротьби з 

туберкульозом провакциновано 24 дитини

8

Соціальна програма боротьби з 

онкологічними захворюваннями на 2021-

2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

90,00 90,00 30,00 30,00 Забезпечено трьох онкохворих пацієнтів засобами по догляду за стомами

9

Програма

фінансового забезпечення 

компенсаційних виплат за надання пільг 

з оплати послуг зв’язку та встановлення 

квартирних телефонів на 2021-2025 

роки (у новій редакції)

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року  (зі змінами)

92,00 92,00 81,28 81,28 Забезпечено надання пільг 125 громадянам з оплати послуг зв'язку

10

Програма часткового відшкодування 

вартості перевезень та компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на території 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки 

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року 

89,20 89,20 23,51 23,51
Надано безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян протягом січня-лютого 

2022 року

11

Програма надання соціальних послуг з 

догляду на непрофесійній основі на 

2021-2025 роки у новій редакції

до рішення  10 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.12.2021 року 

1105,00 1105,00 1026,66 1026,66
Виплачено компенсацію для 41 особі за надання соціальних послуг з догляду на 

непрофесійній основі

12

Програма "Пільгове зубопротезування 

окремих категорій 

громадян Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

40,00 40,00 6,00 6,00 Забезпечено безоплатним зубопротезуванням 2 осіб пільгових категорій

13
Програма "Соціальний захист окремих 

категорій населення» на 2021-2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

700,00 700,00 675,20 675,20

Надано допомогу 45 особам для вирішення невідкладних питань з матеріально-

технічного, соціально-побутового, медичного обслуговування малозабезпечених  та 

пільгових категорій громадян, 17 особам на компенсацію вартості інд.захисту 

здійснившим поховання померлих від СOVID-19, 35 особам надали допомогу на 

поховання ,10 особам на проїзд для отримання гемодіалізу поквартально,  8 членам 

сімей загиблих військовослужбовців надано матеріальної допомоги ,   придбано 75 

харчових наборів чорнобильцям та  афганцям.

14

Комплексна програма 

соціальної підтримки учасників 

Антитерористичної 

операції,Операції Об'єднаних сил, 

учасників бойових дій та членів їх сімей 

на 2021-2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

140,00 140,00 83,00 83,00
Надано фінансову підтримку 13 сім'ям загиблих в АТО та 8 пораненим ,  надано 

адресну допомогу 1 учаснику  бойових дій

15

Програма молодіжного житлового 

кредитування міської ради на 2019-2023 

роки

рішення 16(34) сесії  

Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 

01.08.2019 року  

100,00 100,00 0,00 0,00 Кредити не видавились внаслідок збройної агресії зі сторони російської федерації

Звіт про виконання місцевих цільових Програм

№ 

з/п
Назва Програми

Розпорядчий документ, 

яким затверджена 

Програма

Затверджено (із змінами) 

на  реалізацію заходів 

Програм, тис.грн. 

Касові видатки за період 

дії Програм, тис.грн. Досягненя результативних показників, передбачених Програмою



16

Програма розвитку земельних відносин 

та охорони земель на території 

Городнянської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року 

60,42 60,42 5,00 5,00 Виготовлено одну документацію із землеустрою 

17

Програма "Забезпечення участі 

Городнянської міської ради в Асоціації 

міст України, в Асоціації міст 

Чернігівської області»  на 2021-2025 

роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

21,40 21,40 21,40 21,40 Виконано обов'язки членів Асоціації

18

Програма підтримки індивідуального 

житлового будівництва «Власний дім» 

на 2021-2025 роки на території 

Городнянської міської ради 

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

239,00 239,00 4,60 4,60
Кредити не надавались внаслідок збройної агресії, перераховано відсотки за січень 

місяць

19
Програма розвитку цивільного захисту 

населення на 2021-2025 роки

до рішення  8 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

14.09.2021 року (зі змінами)

7115,20 7115,20 6470,19 6470,19

Проведено ремонтні роботи та придбано матеріали для облаштування укриттів та 

пунктів обігріву; придбано ремонтні матеріали для населення, нерухоме майно якого 

постраждало внаслідок збройної агресії; проведено ремонт двух котелень з метою 

переводу їх на тверде паливо; створено резерв ПММ; придбано генератори; придбано 

блочно-модульну котельню;  придбано автобус для евакуації населення

20
Програма громади "Освітня стипендія" 

на 2022 рік

до рішення  10 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.12.2021 року 

27,48 27,48 18,43 18,43

Отримали виплати 3 дітей сиріт при досягненні 18 річного віку в розмірі 1810 грн та 

виплачено стипендії 13 дитям пільгових категорій, які навчаються на задовільні 

оцінки

21

Програми розвитку культури  на 2021-

2025 роки на території  Городнянської 

міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

15763,74 15763,74 14771,82 14771,82

Реалізація Програми сприяла:                                                                         

- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;                         

- підвищення національної свідомості громадян;                                          

- поліпшення культурного обслуговування населення;                                

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;                     

- підвищення кваліфікації спеціалістів закладів культури;                                                                                                

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери

22

Програма "Стипендії талановитим і 

обдарованим дітям та молоді у сфері 

культури та мистецтва Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки"

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

11,00 11,00 0,00 0,00 Заходи програми не були реалізовані 

23

Програма "Розвиток фізичної культури і 

спорту на 2021-2025 роки на території 

Городнянської міської ради"

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

206,50 206,50 145,63 145,63

Заходи програми були реалізовані часткова: придбано нагороджувальну атрибутику 

для проведення спортивних змагань громади та профінансовано утримання міського 

стадіону

24

Програма розвитку футболу на території 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

252,00 252,00 41,61 41,61

Участь команди ФК «Городня» , ФК "Ветеран"  в кубку району та чемпіонаті області; 

ДЮСШ-І, ДЮСШ-ІІ (Городня), ФК "Мощенка", ФК "Ветиеран", ФК "Куликівка", ФК 

"Сновськ", ФК "Тайм" у міжрайонних чемпіонатах та змаганнях громади

25

Програма підтримки місцевого 

книговидання на 2021-2025 роки на 

території Городнянської міської ради 

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

50,00 50,00 0,00 0,00 Заходи Програми не було реалізовано

26

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Городнянської  міської ради  на 2021 

рік

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року (зі змінами)

747,93 747,93 745,89 745,89

Забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності комунальних підприємств шляхом 

надання їм фінансової підтримки.

Комунальному підприємству «Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця» 

Городнянської міської ради надано 100,0 тис.грн. для виплати заробітної плати з 

нарахуваннями, 60,0 тис.грн. на придбання матеріалів для обслуговування мереж 

водовідведення, 97,5 тис.грн. для придбання та встановлення лічильників тепла.

Комунальному підприємству «Городнянське виробниче управління житлово-

комунального господарства» Городнянської міської ради спрямовані кошти в сумі 

452,96  тис. грн. для геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних 

підземних вод.  Комунальному підприємству "Городнянська друкарня" спрямовано 

35,43 тис.грн. для виплата заробітної плати з нарахуваннями.

27

Програма  розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрію населених пунктів 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

9794,66 9794,66 9983,27 9983,27

1. Проводились ремонти доріг комунальної власності та їх утримання: -2575,21. 

тис.грн.;                                                                                                                                   

2. Забезпечено якісне освітлення населених пуктів: - 545,03 тис.грн.;                                                                  

3. Покращено зовнішній вигляд та санітарний стан території населених пунктів - 

4645,45тис.грн.                                                                                                                                 

4. Проведено озелення територій та утримання зелених насаджень -2168,73 тис.грн.;                                                                                                             

5.Створювались відповідні умови для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення 48,8 тис.грн.                                                                                                         

28

Програма організації та проведення 

громавдських робіт для населення 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки

до рішення  2 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 року 

727,41 727,41 727,41 727,41

Залучено максимально широке коло незайнятих мешканців громади до участі у 

громадських роботах, спрямованих на покращення рівня благоустрою та додаткового 

стимулювання до праці, матеріальної підтримки безробітних

29

Програма запобігання бездомного 

утримання та розмноження бродячих 

тварин на території Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2020 року 

5,20 5,20 5,20 5,20
Зменшено ризик поширення захворювань та агресії з боку бездомних бродячих 

тварин. Стерилізовано 9 тварин

30

Програма часткового відшкодування 

вартості перевезень та компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на території 

Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки 

до рішення  4 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.04.2021 року (зі змінами)

160,00 160,00 149,90 149,90
Компенсовано збитки одному підприємству за пільговий проїзд населення на 

приміських маршрутах

31

Програма "Охорони навколишнього 

природного середовища  Городнянськї 

міської ради на 2021-2025 роки"

до рішення  1 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

10.12.2019 року 

100,09 100,09 81,64 81,64

Забезпечено екологічно безпечне зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів. Проведені роботи з впорядкування сміттєзвалищ в с.Бутівка на суму 25.48 

тис.грн. та полігону ТПВ в м.Городня на суму 69,36 тис. грн.

32

“Забезпечення пожежної безпеки

на території Городнянської

міської ради на 2021-2025 роки”

до рішення  3 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

11.02.2021 року 

100,00 100,00 100,00 100,00
Придбано паливно-мастильні матеріали для 4 державної пожежно-рятувальної 

частини м. Городня



33

Програма удосконалення

охорони та облаштування державного 

кордону

України на території Чернігівської 

області (у тому

числі Городнянської міської 

територіальної громади)

на 2022 рік

до рішення виконавчого 

комітету Городнянської 

міської ради від 13.10.2022 

року

751,00 751,00 751,00 751,00

Забезпечено  матеріалами та обладнанням відділи прикордонної служби “Гірськ” (тип 

Б) та “Деревини” 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого 

Державної прикордонної служби України згідно поданих листів про фінансову 

підтримку

34

Програма удосконалення охорони та 

облаштування державного кордону 

України на території Городнянської 

міської  територіальної громади 

Чернігівської області на 2022 рік

до рішення  12 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

17.02.2022 року 

200,00 200,00 198,13 198,13

Придбано  переносні радіостанції, паливно-мастильні матеріали, запасні частини та 

інструменти для автомобільної техніки, будівельні матеріали для Чернігівського 

прикордонного загону Державної прикордонної служби України

35

Програма профілактики правопорушень 

на території Городнянської 

територіальної громади на 2021-2022 

роки

до рішення  10 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

02.12.2021 року 

283,00 283,00 282,85 282,85

Придбано паливно-мастильні матеріали,  систему відео спостереження, камери 

відеоспостереження, супутній (мережевий) інвентар. Оплачено послуги зі 

встановлення камер відео спостереження та систем відеоспостереження згідно потреб 

ВПД №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області

36

Програми забезпечення проведення 

заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову службу  

на 2022-2023 роки (зі змінами)

до рішення 12 сесії  

Городнянської міської ради 

восьмого скликання від 

17.022.2022 року зі змінами

250,00 250,00 187,60 187,60

Придбання паливо-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин до 

автомобілів, оргтехніки та генератора для військових підрозділів, що дислокуються на 

території громади

 - 48764,04 48764,04 44378,90 44378,90  - Всього

Секретар міської ради Світлана БІЛЬСЬКА


