
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
 

 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

“16” січня 2020                       № 6 - р 

 

Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету, передбачених у 

2020 році на виконання заходів міської  

Програми соціальної підтримки  

малозабезпечених верств населення  

«Турбота» на 2019-2021 роки  

          

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

України», відповідно до міської Програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням ХIV сесії Заставнівської міської ради від 27.03.2018 року №315/14-

2019 «Про затвердження міської Програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019 -2021 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 міської Програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»  на 2019 -2021 роки. 

2. Затвердити Календарний план використання коштів міського 

бюджету у 2020 році, передбачених на виконання заходів міської Програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»  на 2019 -

2021 роки, що додається.  



3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міської ради 

 16 січня 2020 № 6-р 

 

 

ПОРЯДОК  

використання у 2020 році коштів міського бюджету, передбачених на 

виконання заходів міської Програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення 

 «Турбота»  на 2019 -2021 роки 

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

коштів міського бюджету на фінансування заходів міської Програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»  на 2019 -2021 роки 

(далі – Програми), що затверджена рішенням ХIV сесії Заставнівської міської 

ради від 27.03.2018 року №315/14-2019 «Про затвердження міської Програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»  на 2019 -

2021 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. Бюджетні кошти для реалізації заходів, передбачених Програмою, 

спрямовуються на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з 

дітьми (до 18 років) і багатодітним сім’ям, одиноким малозабезпеченим 

матерям, інвалідам, інвалідам І та ІІ групи, дітям-сиротам, ветеранам, 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдовам 

померлих учасників бойових дій в Афганістані та батькам, сини яких загинули 

в Афганістані, учасникам антитерористичної операції та учасникам операції 

об’єднаних сил (учасників бойових дій), та членам їх сімей, сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції, 

малозабезпеченим громадян похилого віку, жителям населених пунктів, що 

входять до складу Заставнівської міської ради в разі довготривалої хвороби, 

смерті одного з членів сім’ї, на відновлення житлових умов, пошкодження яких 

спричинене пожежею чи стихійними  явищем. 

5. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється  на 

підставі річних та помісячних планів використання бюджетних коштів, 

фінансових і юридичних зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної 

казначейської служби України у Чернівецькій області. 

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на фінансування 

заходів, не передбачених Програмою. 

7. Головний розпорядник щокварталу, до 10 числа, наступного за 

звітним періодом, подає фінансовому відділу інформацію про використання 

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

8. Складання і подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним 

витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку. 



9. 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 № 6 – р  

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів на 2020 рік міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

 «Турбота»  на 2019 -2021 роки 

 

  

№ 

з/п 

Перелік заходів програми Виконавець Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(вартість, 

тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми (до 

18 років) і багатодітним сім’ям, одиноким малозабезпеченим матерям, 

інвалідам, інвалідам І та ІІ групи, дітям-сиротам, ветеранам, 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

вдовам померлих учасників бойових дій в Афганістані та батькам, 

сини яких загинули в Афганістані, учасникам антитерористичної 

операції та учасникам операції об’єднаних сил (учасників бойових 

дій), та членам їх сімей, сімей загиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції, малозабезпеченим громадян 

похилого віку, жителям населених пунктів, що входять до складу 

Заставнівської міської ради в разі довготривалої хвороби, смерті 

одного з членів сім’ї, на відновлення житлових умов, пошкодження 

яких спричинене пожежею чи стихійними  явищем 

Заставнівська 

міська рада 

Січень-

грудень 2020р. 

Міський 

бюджет 

200,0 

 Всього   200,0 200,0 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів влади                                                                                                                                  Романець Н.І. 


