
                                                                                                                        проект 

                       

УКРАЇНА 

 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

                                                        

 РІШЕННЯ 

 

 

21 грудня 2018 року                        м.Чернігів                            № 17/VII-     

 
 

 
 

Про  внесення змін  до   рішення 

районної у місті ради від 29 грудня 

2015 року №2/VII-17 “Про затвердження  

Програми  “Надання матеріальної грошової  

допомоги на поховання деяких категорій 

громадян Новозаводського району  

м. Чернігова на 2016-2020 роки”  

 
 

 

 

 

Керуючись статями 26, 41 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  відповідно до  рішення виконкому  Чернігівської  міської  ради  від 

6 вересня 2018 року №431 “Про вартість ритуальних послуг” районна в місті 

рада вирішила: 

 

 

1. Внести зміни до Програми “Надання матеріальної грошової допомоги 

на поховання деяких категорій громадян Новозаводського району м.Чернігова 

на 2016-2020 роки”,  затвердженої рішенням районної у місті ради від 29 грудня 

2015 року №2/VII-17 (далі Програма): 

 

 

1.1. Розділ 1  Програми викласти у такій редакції:  
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1. Паспорт програми 
 

Програми  “Надання матеріальної грошової допомоги на поховання деяких 

категорій громадян на 2016-2020 роки” 

(назва програми) 

 
1.  Розробник Програми Фінансове управління Новозаводської 

районної у м. Чернігові ради 
2.  Відповідальний виконавець Програми Фінансове управління Новозаводської 

районної у м. Чернігові ради,  

Новозаводська районна у м. Чернігові 

рада 
3.  Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Новозаводська районна у м. Чернігові 

рада 
4.  Учасники Програми Фінансове управління Новозаводської 

районної у м. Чернігові ради,  

Новозаводська районна у м. Чернігові 

рада 
5.  Термін реалізації Програми  2016 - 2020 роки 

6.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 

562 700,00 грн. 

 

 

1.2. Розділ 7  Програми викласти у такій редакції:  

 

 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми  

“Надання матеріальної грошової допомоги на поховання  

деяких категорій громадян Новозаводського району м.Чернігова 

на 2016-2020 роки” 

 

№ 

з/п 

 

Напрями 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

 

Строки 

викона-     

ння 

 

Виконавці Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) 

тис. грн. у тому числі: 

 

Результат

ивність 

2016р 2017р 2018р 2019р 2020р 

  1 Виплата 

одноразової 

допомоги на 

поховання 

деяких 

категорій 

осіб 

Надання 

грошової 

допомоги на 

поховання 

Протягом 

року 

Фінансове 

управління 

Новозаводської  

районної у м. 

Чернігові ради, 

Новозаводська 

районна у м. 

Чернігові рада 

Кошти 

районного            

у місті 

бюджету 

88,7 90,5 92,3 145,6 145,6 100,00% 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради. 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                            Т.С.Кузнецова-Молодчая 


