
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 лютого 2020 року                                                                                              № 12/90-20 

м.Бурштин 

 

Про виконання Програми фінансового  

забезпечення правової роботи  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області на 2019 рік в особі юридичного відділу  

 

Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області М. Михайлишин про виконання Програми фінансового 

забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2019 рік в особі юридичного відділу, в порядку звітування перед міською радою 

відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення 

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

затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі юридичного відділу» зі змінами, 

рішення від 24.01.2019 № 08/66-19 про затвердження програми «Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

на 2018-2020 роки» зі змінами, керуючись ст.ст. 25, 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку,  

міська рада 

вирішила: 

1. Інформацію про виконання Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

відділу взяти до відома, далі – Інформація (додається).  

2. Рішення Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 28.11.2018 

№ 15/62-18 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

відділу» вважати таким, що виконане та зняти з контролю.  

3. Рішення міської ради від 24.01.2019 № 08/66-19 рокупро затвердження 

«Програми фінансового забезпечення роботи апарату управління Бурштинської міської 



ради Івано – Франківської області на 2018-2020 роки вважати таким, що виконане в розрізі 

Додатку 3.  

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру.  

 

 

 

 

Міський голова        Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація 

про виконання Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу 

 

 Головний розпорядник коштів – Бурштинська міська рада Івано – Франківської 

області.  

Програма фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області на 2019 рік в особі юридичного відділу затверджена 

рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 28.11.2019                

№ 15/62-18 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

відділу».  

Програма фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу була включена до 

Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області на 2018-2020 роки як Додаток 3.  

Відповідно до рішення міської ради від 24.01.2019 № 08/66-19 «Прозатвердження 

Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області на 2018-2020 роки на реалізацію програми було виділено                       

40000 ( сорок тисяч ) грн.  

Рішенням міської ради від 27.11.2019 № 06 /84-19 «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 № 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 № 08/66-19 внесено зміни в Програмі фінансового забезпечення правової 

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

юридичного відділу:  

 

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 №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.  

 

Впродовж звітного періоду 2019 року використано коштів - 24939грн. 88коп.  



 

Залишок коштів на 31.12.2019 року становить - 15060 грн.12коп. 
№ 

П/

П 

Найменуванн

я  

Джерело 

фінансування 

Терміни 

виконання  

Виконавець 

(співвиконавець)  

Передбаче

ні кошти в 

грн. 

Виконання  Залишок 

1 Принтер місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

10000 9744 

ФОП "ЗУБ 

ОЛЕКСІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ" 

256 

2 Заправка 

картриджів  

місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

2500  

 

4830 

ФОП Харів Л. М. 

170 

3 Обслуговуванн

я оргтехніки 

місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

2500 

4 Папір 

ксероксний А4 

місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

3500 2592 

ТОВ "Ромус-
Поліграф" 

908 

5 Файли місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

100 0 100 

6 Ручки місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

100 0 100 

7 Олівці місцевий 

бюджет 

календарний  

2019 рік 

юридичний відділ 

бухгалтерська 

служба 

30 0 30 

8. Скріпки місцевий 

бюджет 

календарний 

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

100 0 100 

9. Скоби місцевий 

бюджет 

календарний 

2019 рік 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

170 0 170 

10 Судовий збір 

 

місцевий 

бюджет 

календарний 

2019 рік 

фінансовий відділ, 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

11000 0 11000 

11 Відрідження місцевий 

бюджет 

календарний 

2019 рік 

фінансовий відділ, 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

5500 3273,88 2226,12 

12 Мебліофісні місцевий 

бюджет 

календарний 

2019 рік 

фінансовий відділ, 

юридичний відділ, 

бухгалтерська 

служба 

4500 4500 Підприємець 

Кирильчук 

Володимир 

Миколайович 

0 

13 ВСЬОГО    40000 24939,88 15060,12 

 

 

 

 

Головний спеціаліст 

 юридичного відділу                                                                 Андрій Пергельський 


