
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                       

 

РІШЕННЯ 
VІ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 

25 лютого 2021 року № 9 

м. Шепетівка 

 
 

Про внесення змін в Додаток до Програми  

підтримки діяльності органів самоорганізації  

населення на 2020-2022 роки, затвердженої  

рішенням LХІІІ сесії міської ради VІІ скликання  

від 24.10.2019 №1 «Про затвердження  

Програми підтримки діяльності органів  

самоорганізації населення на 2020-2022 роки» 

 

 

З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування в місті, сприяння участі 

мешканців у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста, керуючись 

підпунктом 20 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            

1. Внести зміни в Додаток до Програми підтримки діяльності органів  самоорганізації 

населення на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням LХІІІ сесії міської ради                                

VІІ скликання від 24.10.2019 №1 «Про затвердження Програми підтримки діяльності 

органів  самоорганізації населення на 2020-2022 роки» та викласти в новій редакції 

(додається). 

2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування по 

Програмі підтримки діяльності органів самоорганізації населення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови з                      

питань діяльності виконавчих органів ради Янушевського В.В. та постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів ( голова комісії  

Олійник Г.В.). 

 

Міський голова                                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ  

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

              Додаток  

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

25.02.2021 р. № 9 

 

Додаток до Програми підтримки діяльності  

органів самоорганізації  населення   

на 2020-2022 роки 

 

 

Розрахунок 

виплати премії міського голови та витрати канцелярських  

товарів головам квартальних комітетів 

 

 

Місячний фонд нарахованої винагороди  828,16 грн. * 22 чол. = 18219,52 грн. 

 

Річний фонд нарахованої премії   18219,52 грн. * 12 міс. = 218634,24 грн. 

 

Нараховано єдиний внесок  

до Пенсійного фонду    218634,24 грн. * 22% = 48099,53 грн. 

 

Всього нарахованої премії 

з нарахуванням:            218634,24 грн.+ 48099,53 грн.= 266733,77 

грн. 

 

Витрати на канцелярські товари: 

- папір      100,00 грн. * 22 чол = 2200,00 грн. 

- журнал для реєстрації   200,00 грн. * 22 чол = 4400,00 грн 

- фарба штемпельна синя   70,00 грн. * 10 шт. = 700,00 грн 

- виготовлення бланків довідок  0,90 грн. * 6000 шт. = 5400,00 грн 

 

 

Загальна сума  279433,77 грн. 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку     Галина РИБАЧУК 

 

Секретар міської ради     Роман ВОЗНЮК 


