
  
УКРАЇНА  

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ХХХІІІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

№ 683/33-2020  

від 08 вересня 2020 року                                                     м. Заставна  

  

Про внесення змін до Програми  

розвитку місцевого самоврядування  

Заставнівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 - 2022 роки  
  

Керуючись пунктом 22 статті 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 зі змінами, а саме:  

1.1. У додатку «Заходи Програми розвитку місцевого 

самоврядування Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 рік» П.2 та П.5 Розділу ІІІ «Організація громадських та 

соціальних заходів» та 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. 

 

 



Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 рік 

Виконавець: 

Начальник відділу бухгалтерського обліку  

та звітності                                              _____________    Оксана МИХАЙЛЮК 

 

 Погоджено: 

Секретар міської ради                             _____________      Руслан ЛЕВАНІН  

 

Начальник фінансового відділу 

міської ради                                            _____________   Світлана БУЙНОВСЬКА 

 

Начальник відділу правової та  

організаційної роботи міської ради         _____________    Андрій ТКАЧ 

 

Голова постійна комісія міської ради з питань 

 соціально-економічного розвитку, бюджету,  

фінансів, цін,  інвестицій, підприємництва  

та регуляторної політики                            ______________ Людмила Пацарнюк  

 



Додаток  

до рішення Заставнівської міської ради   

від 08.09.2020 № 683/33-2020  

  
   

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ  

 

2  
Сплата членських внесків до асоціації   

  
Щороку  

Заставнівська 

міська рада  

  

Міський 

бюджет  

Всього 25,0 

у т.ч.:  

2020 - 5,0  

2021 - 10,0  

2022 – 10,0  

Вивчення, узагальнення та 

поширення передового 

вітчизняного досвіду 

діяльності органів 

місцевого самоврядування  

5  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   

 Щороку  Заставнівська 

міська рада  

Міський 

бюджет  

 

Всього 82,0 у т.ч.:  

2020 – 52,0  

2021 – 20,0  

2021 – 10,0  

Поширення позитивного 

досвіду діяльності органів 

місцевого самоврядування, 

мотивація професійної 

діяльності  

РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   

 

5  Оплата судових витрат та зборів, земельного 

податку, послуг уповноваженої особи з питань 

публічних закупівель та  оплата адвокату за надання 

правової допомоги   

  

  

Щороку  

  
Заставнівська 

міська рада 

Міський  

 бюджет  

Всього 113,0 в 

т.ч.  

2020 – 88,0  

2021 – 15,0  

2022 – 10,0  

Забезпечення діяльності 

міської ради  

 

 

Міський голова                                                              Василь РАДИШ  
 


