
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

“16” січня  2020                       №  5 – р  

 

Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету, передбачених у 

2020 році на виконання заходів Програма 

 благоустрою та дорожнього фонду  

Заставнівської міської об'єднаної  

територіальної громади  

на 2020-2022 роки          
      

  Керуючись ч.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», відповідно Програми благоустрою та дорожнього фонду 

Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням ХХIV сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 

року №487/24-2019 «Про затвердження Програми благоустрою та дорожнього 

фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки», з метою забезпечення прозорої та правильної процедури використання 

коштів міського бюджету: 

1. Затвердити Порядок використання у 2020 році коштів міського 

бюджету, передбачених на виконання заходів Програми благоустрою та 

дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки. 

2. Затвердити Календарний план використання коштів міського бюджету 

у 2020 році, передбачених на виконання заходів Програми благоустрою та 

дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки, що додається.  



3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міської ради 

 16 січня 2020 № 5 - р 

 

 

ПОРЯДОК  

використання у 2020 році коштів міського бюджету, передбачених на 

виконання заходів Програма благоустрою та дорожнього фонду 

Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки 
 

1. Цей Порядок визначає і регулює механізм використання у 2020 році 

коштів міського бюджету на фінансування заходів Програми благоустрою та 

дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки (далі – Програми), що затверджена рішенням ХХIV сесії 

Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року №487/24-2019 «Про 

затвердження Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки». 

2. Мета цього Порядку полягає у забезпеченні прозорої та правильної 

процедури використання коштів міського бюджету. 

3. Відповідно до рішення ХXIV сесії Заставнівської міської ради VII 

скликання № 499/24-2019 від 12.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 

рік» головним розпорядником коштів міського бюджету, які виділяються на 

реалізацію заходів, передбачених Програмою є Заставнівська міська рада (далі 

– Головний розпорядник). 

4. Відповідальними виконавцями завдань і заходів Програми є суб’єкти, 

визначені у ній.  

5. Бюджетні кошти для реалізації заходів, передбачених Програмою, 

спрямовуються на:  

 заробітну плату та нарахування на заробітну плату працівникам 

благоустрою; 

 забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення, 

оплата електроенергії та установку нового; 

 забезпечення  зимового утримання доріг; 

 забезпечення прибирання вулиць, парків, площі, стадіону, ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ; 

 забезпечення озеленення територій, утримання зелених насаджень, 

вирубку чагарників та спилювання  аварійних дерев, косіння, утримання парків; 

 впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ; 

 проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та оформленню 

ялинки та вертепу до новорічних свят, впорядкування території до святкування 

визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів; 

 закупівлю інвентарю, матеріалів, основних засобів, устаткування 

освітлювального, електроламп, кабелю, технічної солі та піску для проведення 

робіт по благоустрою; 

 проведення поточного ремонту вулиць, грейдерування доріг; 

 проведення капітального ремонту парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Заставнівський» в м. Заставна Чернівецької області; 

 ремонт та утримання будівель, які знаходяться на балансі підприємств:  



а) поточний ремонт будівель; 

б) утеплення фасаду приміщення міської ради; 

 утримання техзасобів дорожнього руху, оновлення старих дорожніх 

знаків та встановлення нових; 

 інші послуги по благоустрою. 

6. Кошти, затверджені в міському бюджеті на фінансування Програми, 

перераховуються фінансовим відділом на поточний рахунок Головного 

розпорядника відповідно до кошторису та помісячного розпису згідно з 

поданою заявкою на фінансування. 

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на фінансування 

заходів, не передбачених Програмою. 

8. Відповідальні виконавці Програми, до 10 числа, наступного за звітним 

періодом, подає фінансовому відділу інформацію про використання коштів 

міського бюджету, а до 10 січня – за звітний рік, для узагальнення. 

9. Складання і подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 

10. Контроль за цільовим використання коштів міського бюджету згідно з 

цим Порядком здійснюється Головним розпорядником коштів. 
 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів влади                                                                                 Романець Н.І. 

    



                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міської ради 

 16 січня 2020 № 5 – р  

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів на 2020 рік Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

  

№ 

з/п 

 

                            Перелік заходів програми 

Виконавець Термін 

виконання  

заходу 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(вартість, 

тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Заробітна плата та нарахування на заробітну плату працівникам 

благоустрою 
КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

3 556,0 

2 Забезпечити поточне обслуговування мереж вуличного 

освітлення, оплата електроенергії та установка нового 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

370,0 

3 Забезпечити  зимове утримання доріг КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

 

100,0 

4 

 

Забезпечити прибирання вулиць, парків, площі, стадіону, 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

 

Міський 

бюджет 

 

6,0 

5 Забезпечити озеленення територій, утримання зелених 

насаджень, вирубка чагарників та спилювання  аварійних 

дерев, косіння, утримання парків 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

30,0 

6 Впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

10,0 

7 Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та 

оформленню ялинки та вертепу до новорічних свят, 

впорядкування території до святкування визначних дат, 

державних та релігійних свят та інших масових заходів 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

25,0 

8 Закупівля інвентарю, матеріалів, основних засобів, 

устаткування освітлювального, електроламп, кабелю, технічної 

солі та піску для проведення робіт по благоустрою 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

 

409,0 

 

9 Проведення поточного ремонту вулиць, грейдерування доріг Заставнівська міська 

рада 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

500,0 

10 Проведення капітального ремонту парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва «Заставнівський» в м. Заставна 

Чернівецької області 

Заставнівська міська 

рада 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

700,0 



№ 

з/п 

 

                            Перелік заходів програми 

Виконавець Термін 

виконання  

заходу 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(вартість, 

тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

11 Ремонт та утримання будівель, які знаходяться на балансі 

підприємств:  

а) поточний ремонт будівель; 

б) утеплення фасаду приміщення міської ради 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

Січень-грудень 

2020 р. 

Міський 

бюджет 

234,0 

12 Утримання техзасобів дорожнього руху, оновлення старих 

дорожніх знаків та встановлення нових 

КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

 Міський 

бюджет 

10,0 

13 Інші послуги по благоустрою КП ЗМР           

«Благоустрій плюс» 

 Міський 

бюджет 

33,0 

 ВСЬОГО    5 983,0 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів влади                                                                                                                                          Романець Н.І. 
 


