
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
 

 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

“ 16 ” січня 2020                       № 7-р  

 

Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету, передбачених у 

2020 році на виконання заходів Програми  

розвитку місцевого самоврядування  

Заставнівської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 -2022 роки     
          

1.        Керуючись ч.20 ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», відповідно до Програми розвитку місцевого 

самоврядування Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 -2022 роки, затвердженої рішенням ХХIV сесії Заставнівської міської ради 

від 12.12.2019 року №484/24-2019 «Про затвердження Програми розвитку 

місцевого самоврядування 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 розвитку місцевого 

самоврядування Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 -2022 роки, що додається. 

2. Затвердити Календарний план використання коштів міського 

бюджету у 2020 році, передбачених на виконання заходів Програми розвитку 

місцевого самоврядування 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 № 7-р  

 

 

ПОРЯДОК  

використання у 2020 році коштів міського бюджету, передбачених на 

виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування 

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 розвитку 

місцевого самоврядування 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 №484/24-2019 «Про 

затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 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. Бюджетні кошти для реалізації заходів, передбачених Програмою, 

спрямовуються на: 

 урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат, 

урочистості з нагоди відзначення Дня міста, Дня села, 

 сплату членських внесків до асоціації ОТГ, 
 окремі заходи щодо виконання розпоряджень та доручень міського 

голови, проведення «круглих столів», офіційних зустрічей з керівниками 

організацій, фондів, проектів та програм, керівниками інших органів місцевого 

самоврядування, у тому числі інших регіонів, офіційних прийомів міським 

головою, зборів, інших заходів за участю представників органів місцевого 

самоврядування, громадськості, зарубіжних делегацій, придбання сувенірної 

продукції, друк інформаційних матеріалів, 

 відзначення грамотами, дипломами, подяками, цінними подарунками, 

квітами іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят за 

значний внесок у професійну діяльність, ювілейних дат підприємств, установ та 

організацій, 

 оплату послуг судових зборів, земельного податку та уповноваженої 

особи з питань публічних закупівель   
5. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється на 

підставі річних та помісячних планів використання бюджетних коштів, 

фінансових та юридичних зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної 

казначейської служби України в Заставнівському районі. 

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

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.                                                               
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів на 2020 рік Програми розвитку місцевого самоврядування  

Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади  

на 2020 -2022 роки 
 

 № 

з/п 

Перелік заходів програми Виконавець Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування 

(вартість, тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат, 

урочистості з нагоди відзначення Дня міста, Дня села 

Заставнівська 

міська рада 

Січень-

грудень 2020р. 

Міський 

бюджет 

135,0 

2 Сплата членських внесків до асоціації ОТГ  Заставнівська 

міська рада 

Січень-

грудень 2020р. 

Міський 

бюджет 

10,0 

3 Окремі заходи на виконання розпоряджень та доручень міського 

голови, проведення «круглих столів», офіційних зустрічей з 

керівниками організацій, фондів, проектів та програм, керівниками 

інших органів місцевого самоврядування, у тому числі інших регіонів, 

офіційних прийомів міським головою, зборів, інших заходів за участю 

представників органів місцевого самоврядування, громадськості, 

зарубіжних делегацій, придбання сувенірної продукції, друк 

інформаційних матеріалів 

 

 

Заставнівська 

міська рада 

 

 

 

Січень-

грудень 2020р. 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

20,0 

4 

 

Відзначення грамотами, дипломами, подяками, цінними подарунками, 

квітами іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят 

за значний внесок у професійну діяльність, ювілейних дат 

підприємств, установ та організацій 

 

Заставнівська 

міська рада 

 

Січень-

грудень 2020р. 

 

Міський 

бюджет 

 

70,0 

5 Оплата послуг судових зборів, земельного податку та уповноваженої 

особи з питань публічних закупівель та оплата адвокату за надання 

правової допомоги   

Заставнівська 

міська рада 

Січень-

грудень 2020р. 

Міський 

бюджет 

35,0 

 Всього   270,0 270,0 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів влади                                                                                                                         Романець Н.І. 



 

 


