
Проект рішення міської ради  

 

Від ____лютого  2019 р.          № 1526 

Про виконання програми  

про фонд міської ради на виконання 

депутатський повноважень на 2016-2020 роки 

за 2018 рік 

 

Заслухавши інформацію про виконання  Програми про фонд міської ради на 

виконання депутатський повноважень на 2016-2020 роки. затвердженої рішенням міської 

ради від 27.01.2017року №05/22-17 « Про виконання Програми про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2016-2020 роки» ,керуючись статтями 25, 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  міська рада 

вирішила: 

1. Інформацію про виконання  за 2018 рік  Програми про фонд міської ради на 

виконання депутатський повноважень на 2016-2020 роки взяти до відома. 

 

 

 

 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

 

Підготувала  

Головний бухгалтер    Федунків І.М. 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового відділу _________________ 

 

 

Начальник юридичного відділу ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

про виконання зп 2018 рік Програми про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2016-2020 роки 

 

 Фонд Бурштинської міської ради на виконання депутатських повноважень (далі - 

Фонд) утворюється відповідно до Конституції України, статті 26, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», і пунктів 2, 3, 6 статті 30 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», Закону України «Про Державний бюджет», регламенту 

Бурштинської міської ради, за рахунок коштів міського бюджету. 

Загальна сума Фонду на кожний рік затверджується міською радою при прийнятті 

міського бюджету. Сума коштів з Фонду для кожного депутата та міського голови є 

однаковою і встановлюється пропорційно з розрахунку на кожного депутата та міського 

голову. Кошти Фонду виділяються лише у встановлених межах за цільовим призначенням 

на фінансування заходів, передбачених цим Положенням. 

Загальна сума виділених коштів на 2018рік становила 945 000,00 грн. 

Протягом 2018року було 128 звернень депутатів на суму 886 803,00 грн. 

З них 115 для виплати матеріальної допомоги на лікування на суму 610 200,00 грн.,  та 13 

для придбання матеріалів, комп’ютерної техніки для бюджетних установ, ремонту доріг,  

роботи по благоустрою міста на суму 276 603,00 грн.  

Зокрема було використано на : 

Придбання принтера для бібліотеки – 4509,90 грн 

Прибдання вуличних дашків та їх встановлення -12600,00 грн 

Придбання матеріалів для ремонту, а саме металопластикові двері для КП Бурштинської  

центральної міської лікарні – 5800,00 грн 

Придбання обладнань для облаштування дитячого майданчика -9986,00 грн 

Бетонування площадки по вул. Басараб, 2 - 3000,00 грн 

Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Сагайдачного – 10000,00 грн  

Придбання канцтоварів для НВК -1000,00 грн 

Поточний ремонт будинку вул. Калуська 8 – 2996,00 грн 

Придбання інтернетобладнання  - 1921,0 грн 

Ремонт бетонного покриття між будинками по вул. Шухевича 10-12 – 15459,00 грн 

Поточний ремонт дороги вул. Герцена, Валова, Коротка, Зелена – 20 000,00 грн 

Придбання дверей для мешканців буд. Вул. Шухевича 10 -7000,00 грн 

Освітлення пішохідного переходу по вул. Міцькевича  - 158262,00 грн. 

Придбання принтера для організаційного відділу Бурштинської міської ради- 7370,00 грн 

Придбання системного блоку для кадрової служби – 12200,00 грн 

Крісла офісні для КО Бурштинської ЦМЛ – 4500,00 грн 

 

Прізвище ім»я по-батькові 

депутата 

Сума використаних 

коштів з місцевого 

бюджету у 2018 році 

Бардашевський Р.Я 26735 

Бублінський В.В 34700 

Василик В.Є 25070 

Горват Л.І 31550 

Дашевич І.Я 29700 

Дидик Р.В 35000 

Драбчук О.Т 35000 

Дулик І.О 32500 

Іванюк Р.С 21945 

Івасюк Л.Р 32700 



Карвацький І.З 35000 

Котів В.В 35000 

Крижалка А.С 32696 

Мазур І.М 35000 

Петровська Л.І 34800 

Попик Т.Д 33486 

Прокопів І.В 35000 

Процик А.С 35000 

Рибчук Б.Б 35000 

Рик В.Л 35000 

Сенчина Т. М 35000 

Сороновик К.М 33000 

Тимошик М.Г 35000 

Федорняк А.І 34000 

Харів І.Р 33421 

Шкарпович М.В 31500 

Джура Р.О 34000 

 

 

 

 


