
                                                            

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я № 4- 170-VIIІ 

(четверта сесія воcьомого скликання) 
 

          27 січня 2021року          

смт Сосниця  

Про затвердження Програми  

«Забезпечення хлібом та хлібобулочними  
 виробами населення віддалених та малонаселених  
пунктів громади на 2021-2023 роки» 

 

Заслухавши інформацію голови Сосницької селищної ради    

А.Д.Портного про затвердження Програми «Забезпечення хлібом та 

хлібобулочними виробами населення віддалених та малонаселених пунктів 

громади на 2021-2023 роки», відповідно до наказу Міністерства фінансів 

України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із 

змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України,  

«Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 

звітів про їх виконання», з метою забезпечення населення віддалених та 

малонаселених пунктів  хлібом та  хлібобулочними виробами Сосницької 

селищної ради, поліпшення соціального захисту людей похилого віку, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Сосницька селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  Програму « Забезпечення хлібом та хлібобулочними 

виробами населення віддалених та малонаселених пунктів громади на 2021-

2023 роки» (далі-Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти комісію з питань бюджету, 

фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

Селищний голова                                             Андрій ПОРТНИЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням селищної  ради 

від 27 січня 2021 року №4- 170-VIIІ 

Про затвердження  Програми  
«Забезпечення хлібом та хлібобулочними 
виробами населення віддалених та 
малонаселених пунктів громади на 2021-

2023 роки»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
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віддалених та малонаселених пунктів громади на 2021-2023 роки» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Назва програми Програма «Забезпечення хлібом та хлібобулочними виробами населення 
віддалених та малонаселених пунктів громади на 2021-2023 роки» 

Підстава до розробки 
Програми 

Конституція України,  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Замовник Програми Сосницька селищна рада 

Головний розробник 
Програми 

Сосницька селищна рада 

Головна мета Програми стабільне, постійне та перспективне забезпечення жителів віддалених та 
малонаселених пунктів громади хлібобулочними виробами.  

Строки реалізації 
Програми 

01.02.2021 – 31.12.2023 рік. 

Джерела фінансування Селищний бюджет 

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України. 
Обсяги фінансування Обсяги коштів на кожний окремий рік розглядається встановленому 

чинним законодавством порядку. 
40 000 грн на 2021р 

Очікувані кінцеві 
результати реалізації 
Програми 

-забезпечення населення віддалених та малонаселених пунктів  хлібом та  
хлібобулочними виробами  , іншими необхідними продуктами 
харчування Сосницької селищної ради;  

- створення сприятливих умов для стабільного розвитку  місцевого 
виробництва хлібобулочних виробів та забезпечення його ефективної 
діяльності. 
- збереження робочих місць в торгівельних точках, які знаходяться у  

віддалених та малонаселених пунктах; 
- збереження робочих місць на ФОП Притика А.П.; 
  

 

 

I. Загальні положення 

 

         Селищна програма забезпечення населення віддалених та малонаселених пунктів 
громади хлібом та  хлібобулочними виробами на 2021 – 2023 роки розроблена з метою 
стабільного, постійного та перспективного забезпечення жителів віддалених та 
малонаселених пунктів громади хлібобулочними виробами. 
         На сьогоднішній день ФОП Притика А.П. забезпечує своєю продукцією 29 
населених пунктів громади, з них 7  малих та віддалених пунктів. 

II. Мета і завдання  Програми 

         Головною метою Програми є створення сприятливих умов для стабільного 
розвитку  місцевого виробництва хлібобулочних виробів та забезпечення його 
ефективної діяльності. 
           По причині нерентабельності забезпечення хлібобулочними виробами 
населення цих сіл, тільки ФОП Притика А.П. бере на себе зобов'язання у вирішенні 
даного питання. 
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            Тому метою цієї Програми є надання фінансової допомоги коштами з 
селищного бюджету на  часткове покриття витрат по  забезпеченню населення малих 
та віддалених  сіл  громади хлібобулочними виробами. 
             Завдання Програми спрямовуються на: 
- постійне  та своєчасне  забезпечення  населення віддалених та малонаселених 

пунктів громади хлібом та хлібобулочними виробами у необхідній  кількості та 
асортименті; 

- забезпечення стабільного функціонування місцевого  виробника хлібобулочних 
виробів. 

 

III. Забезпечення хлібобулочними виробами віддалених 

 та малонаселених пунктів  громади 

 

ФОП Притика А.П. в повному обсязі забезпечує населення віддалених 

 та малонаселених пунктів  громади хлібобулочними виробами. Навіть при складних 
погодних умовах, по бездоріжжю ФОП Притика А.П.  доставляє хліб до самих 
віддалених та малонаселених  пунктів громади. 

Але  транспортні витрати на доставку хлібобулочних виробів до цих населених 
пунктів громади на сьогоднішній день залишається збитковим. 
                                    

             Взявши до уваги лише витрати палива на транспортування хліба, вони 
складають –  40000,00  гривень. Так всього до віддалених сіл – 11316 км 

 ( додаток №1 ). 
             Витрати палива на одну машину  на 100 км – 22 л. газу + 1 л бензину 

             Витрати палива на рік 11316 км х 22 л = 2490 л. газу + 114 л бензину 

            Ціна газу – 13,00 грн.  Ціна бензину – 22,00 грн.  
 

           Всього затрати палива складають 2490 л. газу х 13,00 грн. = 32370 гривень, 347 
л бензину  х 22,00 грн.= 7630 грн. 
 

 

IV.  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВІД  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ 

              Реалізація даної Програми дозволить створити сприятливі умови для 
ефективного розвитку власного виробництва у Сосницькій громаді, а також сприяти 
організаційному і матеріально-технічному забезпеченню ФОП Притика А.П. шляхом 
надання фінансової допомоги у порядку компенсації транспортних витрат, понесених 
при забезпеченні хлібобулочними виробами жителів віддалених та малонаселених  
пунктів громади  (додаток №2).  

       В результаті впровадження Програми очікується досягнення таких показників: 
- збереження робочих місць в торгівельних точках, які знаходяться у  віддалених та 

малонаселених пунктах громади; 

- збереження робочих місць у ФОП Притика А.П.; 
- забезпечення хлібобулочними виробами населення віддалених та малонаселених  

сіл, навіть при складних погодних умовах та інших надзвичайних ситуаціях. 
 Програма погоджена  з  фінансовим управлінням селищної ради. 
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V. Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів селищного бюджету.  
Обсяг видатків для забезпечення заходів Програми здійснюється в межах видатків 
передбачених в бюджеті на відповідний рік  по КТКВ 0113400 “Інші видатки на 
соціальний захист населення”. 

 

VІ. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 
гуманітарних питань. 
 

 

Секретар селищної ради                 Л.САПРИКІНА 
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                                                                                                                                              Додаток № 1 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                  Назва населеного                   
пункту 

Відстань в 
одну сторону 

Відстань в 
дві сторони 

Кількість 
їздок в 
місяць 

Кількість 
км за рік 

1. Свірок 5 10 15 1800 

2. Соснівка 3 6 15 1080 

3. Купчичі 5 10 15 1800 

4. Якличі 3 6 15 1080 

5. Гутище 6 12 8 1152 

6. Масалаївка 7 14 8 1344 

7. Бондарівка 8,5 17 15 3060 

 Всього:    11316 

 

        
              

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток №2                                                                            
 

Заходи 

по виконанню Програми забезпечення 

хлібом та хлібобулочними виробами населеня віддалених та малонаселених пунктів 
громади 

на   2021 -  2023  роки 
 

№ 

п/
п 

Назва заходу Роки Джерела 
фінансу-

вання 

2021 2022 2023 

 

 Відшкодування витрат по 
завезенню хліба та 
хлібобулочних виробів у 
віддалені та малонаселені 
пункти району ( Свірок,  
Соснівка,  Якличі,  Гутище , 
Масалаївка, Бондарівка,  
Купчичі),  

   тис. гривень. 

40,0 40,0 40,0 Місцевий 
бюджет 

 Всього : 40,0 40,0 40,0  
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Вносити корективи кожного року в зв’язку з інфляційними  процесами, а саме 
підвищення ціни на пальне. 
 

 


