
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 06 грудня 2019 року                    № 187 

смт. Смоліне 

 

Про затвердження нових та внесення змін 

до існуючих місцевих програм  

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради затвердити програми Смолінської 

об’єднаної територіальної громади (Додаються): 

1.1. Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення діяльності Смолінської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік; 

1.2. Програма розвитку культури Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік; 

1.3. Програма соціальної підтримки дітей на 2020 рік; 

1.4. Програма місцевого економічного розвитку Смолінської об’єднаної територіальної 

громади Кіровоградської області та план дії з її впровадження; 

1.5. Програма підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики Смолінської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки «Агенти змін». 

 

2. Внести зміни до програм Смолінської об’єднаної територіальної громади (Додаються): 

2.1. Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників 

Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2023 роки; 

2.2. Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення Смолінської 

об’єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки; 

2.3. Комплексна програма соціальної підтримки  учасників АТО, операції Об’єднаних сил, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та 

вшанування пам’яті загиблих на 2018 – 2020 роки Смолінської об’єднаної 

територіальної громади; 

2.4. Програма призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги на 2018 – 2020 роки; 

2.5. Програма соціального захисту громадян Смолінської об’єднаної територіальної 

громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 рік; 

2.6. Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки; 

2.7. Програма "Шкільний автобус" Смолінської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік; 

2.8. Викласти вищевказані програми в новій редакції. 

 



3. Смолінській об’єднаній теритоіальній громаді забезпечити виконання показників 

програм та програмних заходів відповідно до встановлених термінів. 

4. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської селищної  

ради. 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


