
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  

VІІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№367/19-2017                                                    

від 26 травня 2017 року                                                               м. Заставна 
 

Про внесення змін до Програми  

соціально-культурного 

розвитку міста Заставна на 2017 рік  

 Враховуючи часткову економію коштів, відображених в пункті першому, 

четвертому, п’ятому, шостому, сьомому, дев’ятому, одинадцятому, дванадцятому 

та тринадцятому Додатку №1 до Програми соціально-культурного розвитку міста 

Заставна на 2017 рік, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії №278/16-2016 від 

23 грудня 2016 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради: 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Додатку №1 до Програми соціально-культурного 

розвитку міста Заставна на 2017 рік, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії 

№278/16-2016 від 23 грудня 2016 року, перерозподіливши асигнування, що 

виникли внаслідок економії коштів: 

1.1. внести зміни до пункту 50 «Транскордонні зв’язки» «Прийом 

закордонних делегацій» Додатку №1 до Програми соціально-

культурного розвитку міста Заставна на 2017 рік, згідно додатку №1 

до цього рішення, збільшивши орієнтовні обсяги фінансування з 13000 

грн., на 32 600 грн. 

1.2. доповнити Додаток №1 до Програми соціально-культурного розвитку 

міста Заставна на 2017 рік пунктом 51, згідно додатку №1 до цього 

рішення, спрямувавши кошти на закупівлю дитячої художньої 

літератури для Заставнівської ЦРБ в сумі 4000 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 



Додаток №1 
до рішення № 367/19-2017  

 VІІ  скликання від 26 травня 2017 року 

Зміни №1 «ЗАХОДИ 
до  Програми соціально-культурного розвитку міста Заставна на 2017 рік» 

 

№ 
п/п Назва заходів Орієнтовні обсяги 

фінансування, грн. 
Види витрат Хто проводить 

Термін 
виконання Примітки 

 
  50 

 

Транскордонні зв’язки 32600,00 

 

Прийом закордонних делегацій. 

 
 

міська рада 
Протягом року 

 

Забезпечити 
фінансування 

  
   51 

 

Оновлення дитячого бібліотечного фонду 4000,00 

Закупівля дитячої художньої 

літератури для Заставнівської 

ЦРБ 

 
 

міська рада Червень-серпень 

 

Забезпечити 
фінансування 

 
ВСЬОГО: 36 600,00  

   

 

 

 

 

Міський голова                                                        В. Радиш 

 


