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ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
двадцять другої позачергової сесії сьомого скликання 

                                      

 

28 квітня 2017 року                                                                                            № 99   

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту“ (зі змінами), з метою надання 

додаткових соціальних гарантій військовослужбовцям, військовозобов’язаним, 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, враховуючи висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 33 

„Про затвердження Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції (додається). 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

міського голови з питань  

діяльності ради  Т.ЧАЙКА 
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Вступ 
 

Програма соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік (далі – Програма) – це комплекс 

заходів по вирішенню соціально-побутових питань, що здійснюються на 

місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу райвійськкоматом, 

військовослужбовців, які несуть службу по контракту в зоні антитерористичної 

операції на сході України, та членів їх сімей. 

У рамках Програми передбачається надання додаткових соціальних 

гарантій особам - членам сімей військовослужбовців, призваних на військову 

службу райвійськкоматом, та військовослужбовців, які несуть службу в зоні 

антитерористичної операції по контракту, рядового і начальницького складу, 

співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Полтавській області (на час перебування в зоні АТО) (далі – члени 

сімей військовослужбовців). 
 

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

          1.1. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених чинників зумовлює значне збільшення кількості сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

  У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану 

військовослужбовців та членів їх сімей, утвердження особистості учасників 

антитерористичної операції, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні 

та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити їх 

та членів їх сімей від стресових ситуацій, а також надасть можливість міській 

владі сприяти у наданні відповідної соціальної підтримки.  

1.2. В умовах проведення в Україні антитерористичної операції на сході 

України виникає гостра необхідність надання додаткових соціальних гарантій 

членам сімей військовослужбовців в частині поліпшення фінансово-

матеріального стану зазначених категорій осіб шляхом фінансової підтримки 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу райвійськкоматом,  

військовослужбовців, які несуть службу в зоні антитерористичної операції по 

контракту, а також членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції. 
 

2. Мета Програми 
 

2.1. Метою Програми у частині надання матеріальної допомоги є 

мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, підвищення рівня 

поінформованості членів сімей військовослужбовців під час несення ними 

служби та населення в цілому з питань соціальної підтримки членів сімей як 



мобілізованих військовослужбовців, військовослужбовців, що служать Вітчизні 

по контракту, так і загиблих в ході проведення антитерористичної операції, 

поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та 

підприємств – надавачів комунальних послуг у сфері підтримки 

вищезазначених осіб та членів їх родин. 

Програма спрямована на підвищення рівня соціального захисту сімей 

військовослужбовців.  

2.2. Для досягнення мети Програми передбачається надання:  

матеріальної допомоги для оплати вартості за надані житлово – 

комунальні послуги членам сімей військовослужбовців, призваних на військову 

службу райвійськоматом, та військовослужбовців, які несуть службу в зоні 

антитерористичної операції по контракту, відповідно до  Порядку надання 

матеріальної допомоги для оплати вартості наданих житлово – комунальних 

послуг членам сімей військовослужбовців, які проживають на території 

населених пунктів Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову 

службу та які несуть службу по контракту в зоні антитерористичної операції; 

одноразової цільової матеріальної допомоги міської ради на оздоровлення 

та реабілітацію демобілізованим учасникам антитерористичної операції, 

призваним по 4, 5 та 6 чергах мобілізації, які відмовилися від оздоровлення в 

оздоровчому закладі в 2016 році; 

надання матеріальної допомоги дітям загиблих військовослужбовців, що 

проживають на території об’єднаної територіальної громади на вирішення 

соціально-побутових питань; 

грошова компенсація вартості самостійно придбаного житла сім’ї 

загиблого військовослужбовця, смерть якого пов’язана з безпосередньою 

участю в антитерористичній операції; 

надання щоквартальної матеріальної допомоги для оплати за житлово-

комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції.   

 

3. Очікувані результати 
 

3.1. Посилення соціального захисту членів сімей військовослужбовців та 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції  в частині надання їм 

матеріальної допомоги.  

3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту членам сімей 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу та тих, що несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції на сході України, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, в тому 

числі дітей, за рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади. 

3.3. Зростання довіри до влади міста. 

3.4. Формування у членів міської об’єднаної територіальної громади 

шанобливого ставлення до військовослужбовців - захисників Вітчизни та до 

членів їх сімей. 

 



4. Джерела фінансування 
 

 Фінансування Програми у частині надання матеріальної допомоги  для 

оплати вартості наданих житлово – комунальних послуг буде здійснюватися за 

рахунок видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади, передбачених на 2017 рік, та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України.  

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, на 2017 рік 

 

ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги для оплати вартості наданих житлово – 

комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, призваних на 

військову службу райвійськкоматом, та військовослужбовців, які несуть 

службу в зоні антитерористичної операції по контракту 

 

Порядок надання матеріальної допомоги для оплати вартості наданих 

житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, призваних на 

військову службу райвійськкоматом, та військовослужбовців, які несуть 

службу в зоні антитерористичної операції по контракту (далі – Порядок), 

визначає механізм надання з коштів бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади матеріальної допомоги членам сімей  військовослужбовців, які 

проживають як у місті Пирятині, так і в сільських населених пунктах 

Пирятинської міської ради: 

1) мобілізованих військовослужбовців (резервістів, військово-

зобов’язаних) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, 

Управління державної охорони України, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і були призвані на військову службу, 

починаючи з березня 2014 року, в м.Пирятин; 

2) військовослужбовців, що несуть службу в зоні антитерористичної 

операції на сході України по контракту; 

3) військовослужбовців, які проходили строкову військову службу, під 

час якої перебували в зоні проведення АТО; 

4) осіб, які служать в органах внутрішніх справ України і перебували у 

службовому відрядженні в зоні проведення АТО; 

5) осіб, які служать в Збройних силах України і перебували у службовому 

відрядженні в зоні проведення АТО. 

2. До членів сімей вищезазначених категорій військовослужбовців 

належать: 

у разі перебування у шлюбі військовослужбовця – дружина (чоловік), 

неповнолітні діти (віком до 18 років); 

у разі не перебування у шлюбі – батьки (усиновлювачі). 

3. Для отримання матеріальної допомоги для здійснення оплати вартості 

за надані житлово-комунальні послуги члени сімей військовослужбовців 

подають до виконкому міської ради такі документи: 

заяву; 



копію паспорта заявника (1, 2, 11, 12 сторінки); 

копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 2); 

довідку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює 

керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, про 

факт мобілізації військовослужбовця або проходження ним служби по 

контракту. 

4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради веде 

реєстр військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право на отримання 

матеріальної допомоги для здійснення оплати вартості за надані житлово- 

комунальні послуги, після чого подає проект розпорядження разом з 

протоколом комісії по наданню матеріальної допомоги для оплати вартості 

наданих житлово-комунальних послуг членам сімей військовослужбовців, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, 

мобілізованих на військову службу та які несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції, для розгляду міським головою.  

5. Датою виплати матеріальної допомоги вважається дата, з якої 

військовослужбовця призвано (заключено контракт), незалежно від дати 

подання заяви на отримання такої матеріальної допомоги. Першим місяцем 

призначення матеріальної допомоги вважати місяць, з якого 

військовослужбовця призвано (заключено контракт), включаючи останній день 

місяця. Останнім місяцем призначення допомоги вважати місяць, в якому 

військовослужбовець був демобілізований, включаючи перший календарний 

день демобілізації. 

6. Військовослужбовці, які отримували відповідну матеріальну допомогу 

в 2016 році і які мають право на отримання такої допомоги у 2017 році, повинні 

поновити довідку з військового комісаріату, яка засвідчує перебування на 

службі у поточному році і надати її до виконавчого комітету міської ради.   

Решта документів, які подані у 2017 році (заява на отримання 

матеріальної допомоги, копія паспорта отримувача матеріальної допомоги, 

оригінал довідки про склад сім’ї), вважаються чинними та такими, що дають 

право отримувати допомогу впродовж 2017 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Т.Г. Чайка 

 
 

 

 

 

 
 



Додаток 2 

до Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, на 2017 рік 

 

ПОРЯДОК 

одноразової цільової матеріальної допомоги міської ради на оздоровлення та 

реабілітацію демобілізованим учасникам антитерористичної операції, 

призваним по 4, 5 та 6 чергах мобілізації, які відмовилися від оздоровлення в 

оздоровчому закладі у 2016 році 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової цільової 

матеріальної допомоги міської ради на оздоровлення та реабілітацію 

демобілізованим учасникам антитерористичної операції, призваним по 4, 5 та 6 

чергах мобілізації, які відмовилися від оздоровлення в оздоровчому закладі за 

рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

Порядок розроблений на виконання Програми соціального захисту 

військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік.  

2. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – 

Центр) протягом 2015-2016 рр. забезпечував організацію відпочинку (з 

наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які 

проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів 

їх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти) та  проводив закупівлю путівок 

на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) відповідно до Закону України 

„Про здійснення державних закупівель“ шляхом укладення угод із санаторно-

курортними закладами за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

3. Факт надання санаторно-курортними закладами послуг відпочинку           

(з наданням оздоровчих послуг) демобілізованим військовослужбовцям, які 

проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, та членам 

їх сімей (дружині (чоловіку), неповнолітнім дітям) підтверджувався зворотнім 

талоном путівки та актом про надання послуг. 

4. У разі відмови демобілізованого військовослужбовця від оздоровлення 

в оздоровчому закладі, йому надається одноразова цільова матеріальна 

допомога міської ради на оздоровлення та реабілітацію в сумі 2000 гривень, яка 

зараховується на його особистий рахунок.  

4.1. На підставі списків демобілізованих військовослужбовців, які подає 

Пирятинський районний військовий комісаріат, за виключенням осіб, які були 

забезпечені послугами відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) за кошти 

місцевих бюджетів, Пирятинський районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді готує список демобілізованих учасників антитерористичної 

операції, призваних по мобілізації, які відмовилися від оздоровлення в 

оздоровчому закладі, та передає його до Пирятинської міської ради. 



  4.2. Для отримання одноразової цільової матеріальної допомоги міської 

ради на оздоровлення та реабілітацію демобілізовані військовослужбовці 

подають до виконкому міської ради наступні документи: 

заяву; 

копію паспорта заявника (1, 2, 11, 12 сторінки); 

копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 2); 

посвідчення учасника бойових дій; 

реквізити банку. 

4.3. Заяви та додані документи розглядаються комісією з розгляду заяв 

щодо виділення коштів на оздоровлення та реабілітацію демобілізованих 

військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення 

антитерористичної операції та які раніше не забезпечувалися оздоровчими 

послугами та не отримували часткової грошової компенсації на оздоровлення.  

4.4. За результатами розгляду приймається рішення про виплату 

одноразової цільової матеріальної допомоги міської ради на оздоровлення та 

реабілітацію демобілізованим учасникам антитерористичної операції, 

призваним по 4, 5 та 6 чергах мобілізації, які відмовилися від оздоровлення в 

оздоровчому заклад у 2016 році. 

 

  

 

 

Секретар міської ради                                                              Т.Г.Чайка 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 
Програма соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників 

антитерористичної операції та членів їх  сімей, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови   

від 07 лютого 2017 року № 12 

3. Розробник програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

6. Учасник програми 

 
Районний військовий комісаріат, районний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

7. Термін реалізації програми 2017  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у тому числі: 

404,677  тис. грн.   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 292,677 тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел 112,0  тис. грн. 

 

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення  
Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників 

антитерористичної операції та членів їх  сімей, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік 

 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

2017  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
404,677       404,677   

бюджет міської ОТГ 404,677       404,677   

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 

 



Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин    
 

Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансув

ання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван-

ня (вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Надання 

додаткових 

соціальних 

гарантій 

особам - 

членам сімей 

військово-

службовців, 

призваних на 

військову 

службу рай- 

військоматом 

та військово-

службовців, 

які несуть 

службу в зоні 

антитеро-

ристичної 

операції по 

контракту, а 

також дітям  

загиблих 

військовослуж

бовців   

Надання матеріальної 

допомоги членам 

сімей військово-

службовців, 

призваних на 

військову службу 

райвійськкоматом та 

військово-

службовців, які 

несуть службу в зоні 

антитерористичної 

операції по 

контракту,  для 

оплати за надані 

житлово – комунальні 

послуги 

 

 

 

2017 

рік 

 

 

Відділ   

Бухгалтер

ського 

обліку  та  

звітності 

 

 

Кошти   

бюджету  

міської 

ОТГ 

 

 

 

35,0 

Надання 

додаткових 

соціальних 

гарантій 

особам - 

членам сімей 

військово-

службовців 

2. Надання одноразової 

цільової матеріальної 

допомоги міської 

ради на оздоровлення 

та реабілітацію 

демобілізованим 

учасникам 

антитерористичної 

операції, призваним 

по 4,5 та 6 чергах 

мобілізації,які 

відмовилдися від 

оздоровлення в 

оздоровчому закладі 

у 2016 році 

 

 

2017 

рік 

 

Відділ   

бухгалтер

ського 

обліку  та  

звітності   

 

Кошти   

бюджету  

міської 

ОТГ 

 

80,0 

(2,0 тис.грн. 

на одного 

демобілізова

ного 

військовослу

жбовця)  

Надання 

додаткових 

соціальних 

гарантій 

учасникам 

антитерорис-

тичної 

операції  

3. Надання щомісячної 

матеріальної 

допомоги  дитині 

загиблого учасника 

АТО Аранчію М.О в 

розмірі прожиткового 

мінімуму   

 

 

 

2017 

рік 

 

 

Відділ   

бухгалтер

ського 

обліку  та  

звітності   

 

 

Кошти   

бюджету  

міської 

ОТГ 

 

 

17.677 

Надання 

додаткових 

соціальних 

гарантій 

особам - 

членам сімей 

загиблих 

учасників 

антитерорис-

тичної 

операції 

4. Грошова компенсація 

вартості самостійно 

придбаного житла 

сім’ї загиблого 

військовослужбовця, 

 

 

2017 

рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,0, 

в тому числі: 

 

 

Надання 

додаткових 

соціальних 

гарантій 

особам - 



смерть якого 

пов’язана з 

безпосередньою 

участю в 

антитерористичній 

операції     

Відділ   

бухгалтер

ського 

обліку  та  

звітності   

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

Кошти 

обласного 

бюджету 

112,0 

 

 

 

 

 

112,0 

 

 

 

членам сімей 

загиблих 

учасників 

антитерорис-

тичної 

операції 

5. 

 

Надання 

щоквартальної 

матеріальної 

допомоги для оплати 

за житлово-

комунальні послуги 

членам сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної 

операції: 

1) Аранчій О.В. – 

2,0 тис. грн.; 

2) Шляхтич О.М. – 

2,0 тис. грн.; 

3) Шляхтич Н.В. – 

2,0 тис. грн.; 

4) Курочка С.В. – 

2,0 тис. грн.; 

5) Гуревич Л.І. –  

2,0 тис. грн.; 

6) Конопльова Г.М. – 

2,0 тис. грн. 

  

 Відділ   

бухгалтер

ського 

обліку  та  

звітності   

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

48,0 

(6 сімей* 

4 

квартали*2,0 

тис.грн.) 

Надання 

додаткових 

соціальних 

гарантій 

особам - 

членам сімей 

загиблих 

учасників 

антитерорис-

тичної 

операції 

 Всього:     404,677     

 

 

Додаток 4  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ____0113400, 0118800__________________________ 

Код  КЕКВ ____2730, 3220______________________________________________ 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2016  рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 



1 Соціальні 

заходи 

Рішення 22-ої 

позачергової 

сесії міської 

ради від 

28.04.2017  

№ 99 

 

Відділ  

бухгалтерського  

обліку та 

звітності  

виконкому  

міської  ради 

404,677   404,677   

 

 

  

2
2

4
,0

  

6
0
,0

 

4
0
,0

 

2
0
,0

 

2
0
,0

 

2
0
6
7

7
 

  

2
0
,0

 

 

 

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань 

виконкому міської ради       Л.М.Тараненко 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 

28 квітня 2017 року 


