
 

  

 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я № 4-176-VIII 

(четверта сесія восьмого скликання) 

27 січня 2021 року 

смт Сосниця 

 

Про затвердження рішення виконавчого 

комітету « Програми погашення кредиторської  
заборгованості по утриманню  пожежно- 

сторожової охорони с. Конятин за 2020 рік» 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій», з метою погашення кредиторської 

заборгованості по утриманню пожежно-сторожової охорони с. Конятин за 2020 рік, 

відповідно до рішення виконавчого комітету №12 від 18.01.2021 р. Сосницька 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму погашення кредиторської заборгованості по 

утриманню пожежно-сторожової охорони с. Конятин за 2020 рік  (додається). 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Кальченко І.М.), передбачити кошти, 

необхідні для забезпечення виконання цієї Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності селищної ради (Кочубей Л.І.).   

 

Селищний голова           Андрій ПОРТНИЙ  

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення 4 сесії 8 скликання                                                                                                  

Сосницької селищної ради   

№ 4-176-VIIІ          

від 27.01.2021 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

погашення кредиторської заборгованості по утриманню  

пожежно-сторожової охорони с. Конятин за 2020 рік   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосниця 2020 



 

 

1. Паспорт 

програми погашення кредиторської заборгованості по утриманню  

пожежно-сторожової охорони с. Конятин за 2020 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Сосницька селищна рада 
Чернігівської області 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяль-

ності органів місцевого самовряду-

вання і районних державних 
адміністрацій» 

3. Розробник програми Відділ бухгалтерського обліку та 
звітності селищної ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Сосницька селищна рада 

6. Учасники програми Сосницька селищна рада 

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми 

Кошти місцевого бюджету  

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього 

 

 

10647,0 грн. 
в тому числі: 2021 рік 

коштів місцевого бюджету  10647,0 грн. 
 

коштів інших джерел  0 
 

 

 

2. Зміст проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання шляхом 
розроблення і виконання Програми 

 

Для захисту населення, майна та території Конятинської сільської ради від 

пожеж та інших надзвичайних подій було утворено пожежно-сторожову охорону      

с. Конятин, чисельністю 1 чоловік.  

Після завершення децентралізації, територія Конятинської сільської ради 

увійшла до Сосницької селищної ради. 



Станом на 01.01.2021 року виникла кредиторська заборгованість по виплаті 

заробітної плати з нарахуваннями в сумі 10647,0 гривень, у зв’язку з відсутністю 

коштів на рахунках Конятинської сільської ради.  

 

 

3. Мета Програми  
 

Метою Програми є погашення кредиторської заборгованості по заробітній 

платі з нарахуваннями працівнику пожежно-сторожової охорони с. Конятин. 

 

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів селищного 

бюджету.  

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу погасити виниклу кредиторську 

заборгованість по заробітній платі працівнику пожежно-сторожової охорони                

с. Конятин.     

 

 

Секретар селищної ради                                         Лілія САПРИКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


