
ПРОЕКТ 

рішення  Бурштинської міської ради  

Івано – Франківської області 

 

Від  22.11.2017                         м.Бурштин                                               №873 

 

 

Про затвердження Програми фінансового забезпечення  

апарату управління Бурштинської міської ради  

 Івано – Франківської області на 2018 рік  

 

 

З метою матеріального забезпечення роботи апарату управління Бурштинської 

міської ради, відповідно до ЗУ «про місцеве самоврядування в Україні», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 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),  рішення міської ради  від 

……….«Про міський бюджет»,  керуючись ст.ст. 25, 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення роботи апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  на 2018 рік, далі – 

Програма  (додається). 

2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (О. 

Петровська) забезпечити  фінансування у розмірі  330 000 грн. 

3. Відділу економіки та промисловості Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (М.Назар) забезпечити  виконання Програми  протягом 

2018 року. 

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

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до проекту рішення 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від………№ …………… 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансового забезпечення роботи апарату управління Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області на 2018 рік. 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми фінансового забезпечення роботи апарату управління Бурштинської 

міської ради 

Івано – Франківської області на 2018 рік  

 

Ініціатор: керуючий справами виконавчого комітету. 

 

Розробник: відділ економіки і промисловості Бурштинської міської ради  

 

Виконавець: відділ економіки і промисловості міської ради. 

 

Співвиконавці: -   фінансовий відділ міської ради; 

- бухгалтерська служба міської ради; 

- сектор кадрової роботи. 

 

Термін виконання програми: 2018 рік. 

 

Джерело фінансування: міський бюджет  на 2018 рік 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, орієнтовно  

складає 330 000 грн. 00 коп. 

 

Головний розпорядник коштів: міський голова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мета програми: 

 

Програма спрямована на забезпечення організації роботи апарату управління 

Бурштинської  міської ради Івано – Франківської області, виконавчого комітету, 

відділівБурштинської  міської ради Івано – Франківської області, міського голови. 

  

          Забезпечення претензійно – позовної роботи та участі у розгляді цивільних, 

адміністративних, господарських справ у судах загальної юрисдикції, адміністративних та 

господарських судах, апеляційних судах, апеляційних адміністративних судах, апеляційних 

господарських судах, а також у Вищому адміністративному суді України, Вищому 

господарському суді України, Вищому спецiалiзованому суді України з розгляду цивiльних 

i кримiнальних справ та Верховному Суді України. 

 

Обґрунтування обсягів та джерел фінансування,  

строки виконання програми: 

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в 

бюджеті міста Бурштина та с. Вигівка на 2018 рік. 

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2018 

році   орієнтовно становить 330 000 грн. 00 коп. 

 

Обсяги фінансування: 

= канцелярські товари - потреба в коштах становить  30 000 грн. 00 коп.:  

 

= комп’ютерне обладнання  та програмне забезпечення – потреба в коштах становить 262 

000 грн. 00 коп.: 

 

= заправка картриджів – потреба в коштах становить 5 000 грн.00 коп. 

 

= закупівля меблів – потреба в коштах становить 10 000 грн.00коп. 

 

= закупівля марок, конвертів для надсилання поштових відправлень ( рекомендовані, 

рекомендовані з повідомленням, цінні листи тощо) – потреба в коштах становить 5 000 грн. 

00 коп. 

 

= відрядження –  потреба в коштах становить 18 000 грн. 00 коп 

 Розрахунок вартості завдань визначається щорічно в залежності від нагальних 

потреб та за результатами діяльності за попередній рік, які включаються до міського 

бюджету. 

Виконання програми здійснюється терміном один календарний рік – 2018. 

 

Основним завданням  покладеним в основу програми є: 

Виконання посадових обов’язків та представництво Бурштинської  міської ради Івано 

– Франківської області, її виконавчих органів та працівників виконавчого комітету, 



міського голови в державних органах. 

Створення засад для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення захисту 

прав та законних інтересів Бурштинської  міської ради, її виконавчих органів та 

виконавчого комітету, створення належних умов для забезпечення виконання посадових 

обов’язків працівниками апарату управління. 

Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління та поліпшення умов 

роботи його працівникам, забезпечення  програмним забезпеченням , оргтехнікою, 

меблями. 

Придбання поштових конвертів, марок та витрати на відправлення рекомендованих, 

цінних листів та іншої поштової кореспонденції. 

  

Контроль за виконанням програми: 

 

Відповідальність за виконання Програми покладається на Бурштинську міську раду, 

виконавчий комітет Бурштинський міської ради, відділ економіки і промисловості 

Бурштинської міської ради,  сектор кадрової роботи виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради, фінансовий відділ міської ради, бухгалтерську службу. 

Організацію виконання програми здійснює  відділ економіки та промисловості  

Бурштинської міської ради та надає звіт про виконання Програми щорічно до 6-го числа 

місяця, наступного за звітним роком, головному розпоряднику бюджетних коштів.  

Головний розпорядник звітує про виконання Програми за підсумками року – міській 

раді. 

На вимогу Бурштинської міської ради або виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради відділом економіки і промисловості міської ради надається письмовий звіт про 

виконання програми.  

 

 

            

Керуючий справами  виконавчого комітету                                                 С.Видай 

 

 

 

 

Виконавець:  

В.о.начальника відділу економіки і промисловості                         І.     Рибчук     

 

        

 


