
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2019 року                                                                                    № 06 /84-19 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін до Програми фінансового 

 забезпечення правової роботи Бурштинської  

міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік  

в особі юридичного відділу затвердженої рішенням  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 від 28.11.2018 року № 15/62-18, Програми фінансового  

забезпечення  апарату управління Бурштинської  

міської ради Івано – Франківської області на 2018-2020 роки 

затвердженої рішенням міської ради  

від 24.01.2019 року №08/66-19 

 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази юридичного відділу, забезпечення 

гарантування належних умов праці шляхом створення безпечних і нешкідливих умов праці 

(поліпшення існуючих) передбачених ст.153 КЗпПУ, відповідно до ст.153 КЗпПУ, пп.2.1.1 

п.2.1 розділу ІІ Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

Бурштинської міської ради, схваленого на загальних зборах трудового колективу від 

19.04.2013 року (зі змінами), Положення про юридичний відділ Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради № 08/47-14 від 28.11.2014, рішення Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області від 28.11.2018 року № 15/62-18 «Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2019 рік в особі юридичного відділу», рішення міської ради від 

24.01.2019 року №08/66-19 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки, 

керуючись ст.ст. 25, 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі юридичного 

відділу ( далі – Програма):  

1.1 розділ Обсяги фінансування доповнити такими підпунктами:  

= меблі офісні - прогнозована приблизна потреба в коштах становить 4500,0 (чотири 

тисячі п’ятсот) гривень 00 коп . 

  



 1.2 додаток перший до Програми «Обсяги та джерела фінансування, строки 

виконання програми» доповнити пунктами згідно Додатку 1 (додається)  

 

2. Внести зміни в Програму фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки затверджену 

рішенням міської ради від 24.01.2019 року №08/66-19:  

2.1 В Додатку 1 Витрати на забезпечення діяльності апарату управління у розрізі 

додатку3:  

- Зняти фінансування з пункту 22 «Відрядження»: – 4500 (чотири тисячі п’ятсот) грн.  

 

-  Направити на пункт 13 «Меблі офісні»: + 4500 (чотири тисячі п’ятсот) грн.  

 3. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області                    

(О. Петровська) забезпечити фінансування. 

 4. Відділу економіки та промисловості Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (М. Назар) забезпечити проведення закупівель.  

5. Бухгалтерській службі (І. Федунків) провести відповідні розрахунки.  

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову  комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку В. Рика,  міського голову Р.Джуру.  

 

 

 

 

 

Міський голова        Роксолана Джура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 

 до рішення міської  ради 

від 27.11.2019 № 06/84 -19 

 

 

№ 

П/П 

Назва 

потреби 

Фінансування Терміни 

виконання 

Джерело 

фінансування 

Виконавець 

(співвиконавець) 

8 меблі 

офісні  

В межах 

кошторисних 

призначень 

календарний 

2019 рік 

місцевий 

бюджет 

фінансовий відділ, 

юридичний відділ, 

відділ економіки та 

підприємництва, 

бухгалтерська служба 

 

 

 

Секретар міської ради        Богдан Рибчук   


