
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

01 жовтня 2020 року                      м. Чернігів                           № 436

Про погодження змін до Програми 
«Утримання та забезпечення діяльності 
Чернігівського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
на 2019-2023 роки»

Керуючись  пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чернігівської міської ради 
вирішив:

1. Погодити зміни до Програми «Утримання та забезпечення 
діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді на 2019 – 2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 
26.10.2018 року № 35/VII-8 (далі – Програма), а саме:

1.1. Викласти Розділ ІІІ «Мета програми» в наступній редакції:
…

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

у тому числі за роками

№ Джерела 
фінансування

Обсяг 
фінансування 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету м. 
Чернігова, 
тис. грн.

2019 2020 2021 2022 2023

1 Державний 
бюджет - - - - - -

2 Обласний 
бюджет - - - - - -



у тому числі за роками

№ Джерела 
фінансування

Обсяг 
фінансування 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету м. 
Чернігова, 
тис. грн.

2019 2020 2021 2022 2023

3 Міський 
бюджет

14 528,2
(згідно з 

бюджетом у 
межах 

кошторисних 
призначень на 
відповідний 
фінансовий 

рік)

2080,0 2286,0 2930,3 3405,0 3826,9

4

Інші джерела, 
не заборонені 
чинним 
законодавство
м

- - - - - -

Усього 14 528,2 2080,0 2286,0 2930,3 3405,0 3826,9

1.2. Викласти додаток 1 до Програми в наступній редакції:
Обсяги фінансування Програми

у тому числі за роками

пп Програма

Обсяг 
фінансування 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету м. 
Чернігова

2019 2020 2021 2022 2023

1

Утримання та 
забезпечення 
діяльності 
Чернігівського 
міського 
центру 
соціальних 
служб для 

14165,7 2020 2221 2858,3 3326,5 3739,9



у тому числі за роками

пп Програма

Обсяг 
фінансування 

за рахунок 
коштів 

міського 
бюджету м. 
Чернігова

2019 2020 2021 2022 2023

сім'ї, дітей та 
молоді

1.1 Забезпечення 
фінансування 
захищених 
статей для 
оновлення 
закладу у 
відповідності 
до вимог 
сучасності

13360,3 1880,0 2068,0 2725,4 3144,0 3542,9

1.2 Забезпечення 
фінансування 
незахищених 
статей видатків

597,1 103,6 111,3 107,9 133,3 141,0

1.3 Забезпечення 
фінансування 
придбання 
комп’ютерної 
техніки

208,3 36,4 41,7 25,0 49,2 56,0

2

Програми та 
заходи центрів 
соціальних 
служб для 
сім'ї, дітей та 
молоді

362,5 60,0 65,0 72,0 78,5 87,0

Загальний 
обсяг 
фінансування, 
тис. грн

14528,2 2080,0 2286,0 2930,3 3405,0 3826,9

2. Чернігівському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (Мазур Л. О.) внести зміни до Програми «Утримання та 
забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для 



сім’ї, дітей та молоді на 2019 – 2023 роки» на розгляд Чернігівської міської 
ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
Чернігівської міської Хольченкову Н. М.

Заступник міського голови                                                О. ЛОМАКО

Секретар міської ради                                                        Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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