
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
№  557/26-2020 
від 20 лютого 2020 року              м. Заставна 
 

Про внесення змін до Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 -2022 роки 

 

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетним кодексом України зі змінами, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування 

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

затвердженої рішенням XXIV сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 

року № 484/24-2019, а саме: 

1.1.  Збільшити обсяг фінансування на суму 30 000 гривень та викласти 

Паспорт Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки у новій редакції 

(додається). 

1.2.  У додатку «Заходи Програми» П.5 Розділу ІV «Забезпечення майнових 

засад місцевого самоврядування» викласти у новій редакції згідно додатку до 

цього рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 



Додаток 1 

до рішення Заставнівської міської ради  

20.02.2020 № 557/26-2020 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2020-2022 роки 

   

1. Ініціатор розроблення Програми Заставнівська міська рада. 

2. Розробник Програми Заставнівська міська рада. 

4. Відповідальний виконавець Програми 
Заставнівська міська рада, відділи 

Заставнівської міської ради 

5. Учасники Програми 
Заставнівська міська рада, відділи 

Заставнівської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

міський бюджет 

8. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

730,00  тис. грн. 

9. коштів міського бюджету 730,00  тис. грн. 

9.1 коштів інших джерел - 

 
 

 

 

Секретар міської ради                                                           Р. Леванін             



Додаток 2 

до рішення Заставнівської міської ради  

20.02.2020 № 557/26-2020 

 
 

 

 

 

 

 

                                Секретар міської ради                               Р. Леванін 
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Оплата судових витрат та зборів, земельного 

податку, послуг уповноваженої особи з 

питань публічних закупівель та  оплата 

адвокату за надання правової допомоги  

Щороку 
Заставнівськ

а міська рада  
Міський 

бюджет 

Всього 90,0 

в т.ч. 

2020 – 65,0 

2021 – 15,0 

2022 – 10,0 

Забезпечення діяльності 

міської ради 


