
                      

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

25 січня 2022 року            м. Сновськ                  № 5-14/VIII 
 

Про виділення коштів  

на виконання депутатських повноважень  

          

Розглянувши звернення депутатів міської ради; з метою сприяння виконанню 

депутатами своїх повноважень та зобов’язань перед виборцями; відповідно до 

ст.ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2, 3, 6 

ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»; згідно Програми 

сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-

2025 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради від 28.10.2021 № 2-

11/VІІІ; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань 

законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, депутатської діяльності та етики 

міська рада вирішила: 

 

1. Виділити кошти на виконання депутатських повноважень згідно додатку. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників 

бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 рік та здійснити 

фінансування зазначених видатків згідно з розписом бюджету. 

 

3. Відділу  благоустрою та господарського забезпечення разом з відділом  

юридичної, аналітичної роботи та з питань праці підготувати пакет документів 

для проведення розрахунків. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради провести 

відповідні розрахунки.  
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Н. Самойлову та на постійну комісію  міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун). 

 

 
Міський голова                                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ 



                    Додаток 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішення  Сновської міської ради 

            (14 сесія 8 скликання) 

     від 25 січня 2022 р. № 5-14/VІІІ 
 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів на виконання депутатських повноважень 

 

 
№ 

з/п 
ПІП депутата Напрямок використання коштів 

Сума коштів, 

грн. 

1.  Гукун Ганна 

Мар’янівна 

Зміцнення матеріально-технічної бази Сновської 

Центральної районної лікарні (придбання стільців 

для дитячого відділення). Кошти перерахувати на 

рахунок КНП «Сновська ЦРЛ». 

5 000 

2.  Гукун Ганна 

Мар’янівна 

Зміцнення матеріально-технічної бази 

Сновського ЗДО (придбання). Кошти 

перерахувати на рахунок Управління освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради. 

5 000 

ВСЬОГО: 10 000 

 

 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                      Наталія САМОЙЛОВА 


