Проект
від 19.11.2020 р.

№2277

«Про затвердження «Програми фінансового
забезпечення апарату управління
Бурштинської міської ради
Івано-Франківської області на 2021-2025 рр.
З метою матеріального забезпечення роботи апарату управління Бурштинської
міської ради відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету
Міністрів України від 02.02.2001 року №98 «Про суми та склад витрат на відрядження
державних

службовців,

а

також

інших

осіб,

що

направляються

у

відрядження

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами), враховуючи рекомендації
постійної

комісії

________________________________________________________________________________
_____________________________ міська рада вирішила:
1.

Затвердити

Програму

фінансового

забезпечення

апарату

управління

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021 - 2025 рр.
2. Затвердити розподіл витрат у сумі ________ грн відповідно до бюджетних
призначень та рішення ради Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на
2021 рік №_________від_________.
3. Бухгалтерській службі (І.Федунків) забезпечити своєчасну оплату видатків у
відповідно до бюджетних призначень, діючих стандартів бухгалтерського обліку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову
_____________ та голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально
– економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва __________.

Міський голова

Роксолана Джура

Автор проекту:
головний спеціаліст відділу
економіки і промисловості

_________________________І.Рибчук

Погоджено:
Начальник відділу економіки
і промисловості

_________________________М.Назар

Перший заступник
міського голови

_________________________В.Гулик

Начальник фінансового відділу

_________________________О.Петровська

Начальник юридичного відділу __________________________М.Михайлишин
Секретар ради

__________________________/____________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про Програму фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської
ради

Івано-Франківської області», що буде реалізовуватися за рахунок коштів міського

бюджету» на 2021-2026 рр.
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Для розполіду витрат у межах бюджетних призначень у розрізі відділів та посад.
2. Мета і шляхи її досягнення.
Мета прийняття даного рішення: забезпечення безперебійної роботи Бурштинської
міської ради.
Шляхи досягнення мети: проведення процедур закупівлі відповідно до законодавства
України.
3. Правові аспекти.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення ради «Про
затвердження Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської
ради на 2020-2021 рр, Бюджетний кодекс.
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Передбачені бюджетні призначення при формуванні бюджету:
-

на 2021 рік, в сумі ________________ тис. грн, у розрізі відділів (додатк №1)

на підставі рішення ради №____ від___________2020 р.
5. Прогноз результатів.
Можливість якісного надання послуг та забезпечення безперебійної роботи ради.
Контроль за виконанням програми:
Відповідальність за виконання Програми покладається на Головного бухгалтера
Бурштинської

міської

ради

(І.Федунків)

та

голову

_______________________________________________________________________________.
Організацію виконання програми здійснює відділ економіки та промисловості
Бурштинської міської ради.
Головний бухгалтер надає звіт про реалізацію Програми щорічно до 16-го числа
місяця, наступного за звітним роком за підсумками року перед радою.

Керуючий справами виконавчого комітету
Виконавець:

_________

гол. спеціаліст відділу економіки і промисловості
Рибчук

І.

