
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.12.2019 № 49-2/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Програми щодо виділення коштів 

для забезпечення виконання депутатських повноважень 

та порядок їх використання на 2020 рік 

 

З метою забезпечення виконання депутатських повноважень по 

забезпеченню економічного та соціального розвитку територіальної громади 

міста Золотоноші, виконання доручень виборців, надання їм матеріальної 

допомоги, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про 

статус депутатів місцевих рад”, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму щодо виділення коштів для забезпечення виконання 

депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік (додаток 1). 

2. Затвердити зразок заяви про виділення коштів міського бюджету на 

виконання депутатських повноважень (додаток 2) та форму звіту щодо 

виділення та перерахування коштів міського бюджету на виконання 

депутатських повноважень (додаток 3). 

3. Передбачити у міському бюджеті на 2020 рік кошти в сумі 340 тис. грн. 

для забезпечення виконання депутатських повноважень депутатів Золотоніської 

міської ради з розрахунку по 10 тис. грн. на кожного депутата. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення доручити секретарю 

ради Сьомак Н.О., контроль за виконанням покласти на постійні комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Нелін І. І.) та мандатну комісію з 

питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  

(Федорець В. В.) 

 

Міський голова        В. О. Войцехівський 

 

Левченко 23809 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 24.12.2019 № 49-2/VII 

 

Програма  

щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень 

та порядок їх використання на 2020 рік 

  

1. Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських 

повноважень та порядок їх використання на 2020 рік (далі – Програма) 

розроблена з метою забезпечення виконання депутатських повноважень по 

забезпеченню економічного та соціального розвитку міста Золотоноша, 

виконання доручень виборців, надання їм матеріальної допомоги та відповідно 

до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус 

депутатів місцевих рад”. 

2. Програма фінансується з міського бюджету. 

3. Розмір фінансових ресурсів на виконання Програми визначається 

щорічно рішенням міської ради. 

4. Кошти використовуються лише за цільовим призначенням на 

фінансування заходів, передбачених цією Програмою. 

5. Сума коштів, яка може бути використана на фінансування заходів, 

передбачених цією Програмою, для кожного депутата є однаковою. 

6. Кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень 

закріплюються міським бюджетом за виконавчим комітетом міської ради. 

7. Основні напрями використання коштів: 

7.1. Виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції об’єктів 

благоустрою. 

7.2. Виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції 

комунального майна, житлового фонду. 

7.3. Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-

культурної сфери, освітньої та медичної галузі, позашкільної освіти, що 

належать до спільної або комунальної власності міста. 

7.4. Надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста. 

7.5. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, талановитих та 

обдарованих дітей, дітей, які досягли успіхів у спорті, інших галузях. 

7.6. Підтримка творчих, спортивних колективів, громадських організацій щодо 

проведення мистецько-культурних, спортивних заходів та участь у 

міжнародних проектах (співфінансування). 

7.7. Придбання спортивного інвентарю для спортивних секцій, гуртків тощо. 



7.8. Поповнення бібліотечних фондів, видавництво нової літератури, у першу 

чергу такої, яка б пропагувала українські національні традиції, духовний 

розвиток особистості та місцевий фольклор, історію, традиції та народні звичаї. 

7.9.Висвітлення депутатської діяльності в засобах масової інформації. 

7.10.Інші видатки, які згідно з чинним законодавством можуть фінансуватися за 

рахунок коштів міського бюджету. 

8. Для виділення коштів депутат міської ради звертається до міського 

голови з письмовим зверненням, в якому зазначаються обґрунтовані цілі витрат 

і сума коштів, необхідних для використання (зразок заяви про виділення коштів 

міського бюджету на виконання депутатських повноважень (додаток 2) 

додається до рішення). 

9. До письмового звернення депутати долучають необхідні підтверджуючі 

документи: 

- заяву громадянина на ім’я депутата (оригінал); 

- копію паспорта заявника (із сторінкою про місце реєстрації місця 

проживання); 

- копію ідентифікаційного номера заявника; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника; 

- виписка з лікарні про стан здоров’я (якщо кошти необхідні на лікування чи 

операцію); 

- копію свідоцтва про народження (якщо допомога надається для дитини); 

- документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (у разі 

наявності); 

- інші документи (залежно від обставин, що склалися); 

- звернення установ та організацій, кошториси, рахунки, накладні, акти 

виконаних робіт тощо. 

10. На підставі звернення депутата міської ради та підтверджуючих 

документів виконавчий комітет Золотоніської міської ради здійснює відповідне 

перерахування коштів.  

11. Заяви про виділення коштів розглядаються у порядку їх надходжень. 

12. Матеріальна допомога може надаватися одному заявнику один раз на рік. 

Розмір матеріальної допомоги громадянам не обмежується. 

Виплата допомоги проводиться шляхом перерахування коштів на вкладні 

рахунки громадян або через поштове відділення. 

13. Невикористані депутатами до 01 грудня бюджетного року кошти 

перерозподіляються на аналогічні цілі за рішенням міської ради. 

14. Депутати міської ради можуть об’єднувати свої квоти коштів для спільного 

вирішення нагальних проблем міста та його мешканців. 

15. Депутати можуть відмовитись від використання коштів. 



16. Виконавчий комітет міської ради щоквартально до 20 числа місяця, що 

настає за звітним періодом, надає постійній комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності звіт 

згідно із додатком 3 до рішення. 

 

Секретар ради          Н. О. Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 24.12.2019 № 49-2/VII 

 

 

 ЗРАЗОК 

  

Міському голові 

  

  

Заява про виділення коштів з міського бюджету 

на виконання депутатських повноважень 

 

Прошу кошти, спрямовані рішенням міської ради для забезпечення 

виконання моїх депутатських повноважень,виділити: 

1. В сумі______ грн. ____ (назва отримувача) на проведення поточного 

ремонту покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. за адресою: 
_____________________________________________________. 

Звернення адміністрації та батьківського комітету Золотоніської ЗОШ І-ІІІ ст., 

кошториси, рахунки, накладні, тощо додаються. 

 

2. В сумі _______ грн. ___(назва отримувача) на придбання медичного 
обладнання (__________________). 

Звернення КП „Золотоніський МЦПМСД”, мешканців житлового району, 

кошториси, рахунки, накладні, акти виконаних робіт тощо додаються. 

3. В сумі ______ грн.____ жителю м. Золотоноша Іванову Петру Івановичу, 
інваліду І групи загального захворювання, на лікування. 

Необхідні документи відповідно до вимог Положення додаються. 

Депутат міської ради 
  

 

 

Секретар ради        Н.О.Сьомак



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 24.12.2019 № 49-2/VII 

 

ЗВІТ 

про виділення та перерахування коштів міського бюджету 

на виконання депутатських повноважень 

станом на __________________ року 

  

  

Номер 

та дата 

звернення 

депутата 

  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 депутата 

міської  ради 

  

Отримувач 

  

Затверджений 

обсяг коштів  

на виконання 

доручень 

виборців 

  

Напрямки  

використання 

  

Сума 

(грн.) 

  

Дата 

перерахування 

коштів 

  

  

Сума 

перерахованих 

коштів 

(грн.) 

  

Залишок коштів, 

передбачених 

на виконання 

доручень 

виборців 

(грн.) 

  

                  

Всього --- --- ---                          ---   ---     

________________   ________________________     _______________________  

(посада)       (підпис)      (прізвище, ініціали) 

 

Секретар ради           Н.О.Сьомак 


