
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
25 сесія 8 скликання 

23 грудня  2021 року №1398 
 
Про затвердження Програми 
«Фонд на виконання 
депутатських повноважень» 
  
               Керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України , враховуючи пропозиції  депутатів Баранівської міської ради 
8-го скликання, міська рада 
  
                ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Програму «Фонд на виконання депутатських повноважень» 
(Додаток 1). 

2. Встановити загальну суму Фонду на 2022 рік в розмірі 52 000 
грн.  (п’ятдесят дві тисячі грн.) відповідно  до розподілу «Фонду на виконання 
депутатських повноважень» на 2022 рік  (Додаток 2). 

3. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) 
проводити фінансування видатків відповідно до Програми та заявок відділу 
бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) на 
розрахунковий рахунок Баранівської міської ради відповідного призначення за 
ТПКВКМБ  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 
2730 «Інші виплати населенню». 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку.  

 
 
 
Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 

 
 
 
 
 



Додаток №1 
до рішення №1398 

25-ої сесії Баранівської міської ради 
8 скликання від 23 грудня 2022 року 

  
 

Програма «Фонд на виконання депутатських повноважень» 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 
1. Ініціатор розроблення Програми                Депутати Баранівської міської ради 
  

2. Розробник Програми                            
Відділ бухгалтерського обліку 
Баранівської міської ради 

  
3. Відповідальний виконавець 
Програми         

Виконавчі органи Баранівської 
міської ради 

  
4. Термін реалізації Програми Безстроково 
  
5. Головні розпорядники коштів 
Програми  

Баранівська міська рада                   

  

6. Мета Програми                                                

Сприяння депутатам Баранівської 
міської ради у вирішенні проблемних 
питань громадян виборчого округу чи 
територіальної громади в цілому. 

1.Загальні положення. 

1.1. Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає 
порядок використання коштів Фонду міської ради на виконання депутатських 
повноважень (далі – Фонд). 

1.2. Загальний розмір Фонду затверджується міською радою окремим рішенням 
після прийняття міського бюджету на відповідний бюджетний рік, відповідно до 
прогнозованих обсягів фінансування. 

2. Напрями використання коштів Фонду. 

2.1.Кошти можуть направлятися лише для виділення матеріальної допомоги 
жителям Баранівської міської громади. 

 



3.Порядок виділення коштів. 

3.1. Кошти виділяються керуючись цим Порядком, лише у встановлених межах 
за цільовим призначенням на виконання депутатських повноважень – після 
затвердження на поточний рік програмою виконання депутатських повноважень 
(далі Програма). 

3.2.Для виділення коштів з Фонду депутат міської ради звертається із заявою 
(клопотанням) в приймальню міського голови, де заява (клопотання) 
реєструється та передається виконавцю для її опрацювання в 30-денний термін 
(в разі потреби проведення узгодження, обґрунтованої відмови чи подання 
секретарю міської ради для формування відповідного проекту рішення – 
Програми).  До заяви додаються документи, визначені Положенням про надання 
одноразової матеріальної допомоги  жителям Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади . 

3.3. Дозволити відділу фінансів міської ради кошти Фонду, які не були 
розподілені депутатами згідно рішень сесій міської ради, наприкінці бюджетного 
року перерозподіляти на інші необхідні видатки бюджету. 

4. Фінансування заходів Програми. 

4.1.   Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету 
на відповідний рік. 

4.2. Виділення коштів на виконання заходів затвердженої Програми проводиться 
шляхом фінансування видатків відповідно до Програми та заявок відділу 
бухгалтерського обліку Баранівської міської ради на розрахунковий рахунок 
Баранівської міської ради відповідного призначення за 
ТПКВКМБ  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 
2730 «Інші виплати населенню». 

4.3. Фінансування заходів проводиться відповідно до розпоряджень міського 
голови, підготовлених фінансовим відділом міської ради. 

 

         
                 Секретар ради          Володимир  ЗАРЕМБА 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Додаток №2 
до рішення №1398 

25-ої сесії Баранівської міської ради 
8 скликання від 23 грудня 2022 року 

  
  
  
   
  

РОЗПОДІЛ 
фонду на виконання депутатських повноважень 

 на 2022 рік 
  
  

  Кількість 
депутатів 

Сума,   грн. 
на одного 
депутата 

Сума, 
грн. 

разом 
Міський голова 1 - - 

Депутати міської ради 26 2 000 52 000 

  
Загальна  сума «Фонду на виконання 
депутатських повноважень»  на 2022 рік 
  

    52 000 

 
 
 
        Секретар ради             Володимир  ЗАРЕМБА 


