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від 20 лютого 2020 року 

        м. Заставна 

Про виконання Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради за 2019 рік 

 

 

Заслухавши звіт начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - 

головного бухгалтера міської ради Михайлюк О.Т. про виконання Програми 

розвитку місцевого самоврядування за 2019 рік, керуючись підпунктом 1 

пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Звіт начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного 

бухгалтера міської ради Михайлюк О.Т. про виконання Програми розвитку 

місцевого самоврядування Заставнівської міської ради за 2019 рік прийняти до 

відома (додається). 

                          
 

 

 
 

 
 

 



Звіт про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради за 2019 рік 

 

Міська програма розвитку місцевого самоврядування на 2019 рік (далі Програма), 

затверджена рішенням сесії від 24.12.2018 року №196/11-2018, розроблена відповідно до 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Указу Президента України від 30.08.2001 № 749/2001 «Про 

державну  підтримку розвитку місцевого самоврядування» від 30.01.2001р. № 749/2001 та 

спрямована  на забезпечення  розвитку місцевого самоврядування на території Заставнівської 

ОТГ, створення фінансових та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-

мистецької сфери ОТГ, зміцнення його  організаційно-правових, матеріально-фінансових, 

інформаційних засад, створення сприятливих умов  у вирішенні питань місцевого значення, 

матеріальне та моральне заохочення працівників трудових колективів, підтримка творчих 

особистостей, учнів-переможців обласних олімпіад, подальшого розвитку та формування 

духовної культури населення, підтримка дитячих, молодіжних та громадських організацій. 

 На виконання завдань і заходів Програми у 2019 році з міського бюджету виділено – 

195 640,00 грн., використано – 179 827,02 грн. Програма виконана на 91,92%, зокрема 

профінансовано: 

1. урочисті заходи відзначення вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, святкування 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, міжнародного 

дня прав жінок і миру, вшанування пам’яті жертв ІІ Світової війни, Дня міста Заставна, 

міжрегіонального етнічного фестивалю «Дністрові зорі», Дня Незалежності України, Дня 

Конституції України, Дня Першого дзвоника, вшанування пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій та інші заходи на суму 148 412,00 грн; 

2.  виготовлення чотирьох інвентарних справ, незалежної оцінки майна на суму     19 

955,02 грн. Відшкодовано орендарями вартість оцінки майна на суму 3000,00 грн; 

3.  Нагородження жителів Заставнівської ОТГ з нагоди професійних свят, учнів 

переможців обласних та республіканських олімпіад, підтримку творчих особистостей на 

суму 14 460,00 грн. 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку  

та звітності - головний бухгалтер                                                Михайлюк О.Т. 


