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ПАСПОРТ
Програми фінансового забезпечення виконання депутатських
повноважень, представницьких витрат та інших видатків,
пов’язаних із діяльністю Куликівської районної ради
на 2016-2020 роки
1.

Ініціатор розроблення
Програми

Куликівська районна рада

2.

Назва розпорядчого документа
при розробленні Програми

Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
статус депутатів місцевих рад»,
Бюджетний Кодекс України,
Регламент роботи Куликівської
районної ради сьомого скликання,
рішення районної ради від 29 грудня
2015 року «Про відзнаки Куликівської
районної державної адміністрації та
Куликівської районної ради»

3.

Розробники Програми

Куликівська районна рада

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавці
Програми

Куликівська районна рада

6.

Учасники Програми

-

7.

Термін реалізації Програми

8.

9.

9.1.

2016-2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Районний бюджет
Програми
Орієнтований обсяг
фінансування Програми, усього
350 тис.грн
в т.ч.:
2016 рік 64 тис.грн.
2017 рік 66 тис.грн.
2018 рік 70 тис.грн.
2019 рік –
75 тис.грн.
2020 рік 75 тис.грн.
в т.ч. коштів районного
бюджету за КВК 01 «Рада»
350 тис.грн
КФК 250404 «Інші видатки»
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1. Загальні положення
Програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень,
представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю
Куликівської районної ради на 2016-2020 роки (надалі – Програма) розроблена
відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
статус депутатів місцевих рад», Бюджетного Кодексу України, Регламенту
роботи Куликівської районної ради сьомого скликання, рішення районної ради
від 29 грудня 2015 року «Про відзнаки Куликівської районної державної
адміністрації та Куликівської районної ради» і визначає порядок використання
коштів на виконання депутатських повноважень, представницьких витрат та
інших видатків, пов’язаних із діяльністю Куликівської районної ради на 2016 2020 роки.
Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого
самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого значення
та учасником заходів загальнодержавного значення.
2. Напрями реалізації Програми
2.1. Перепідготовка та підвищення кваліфікації депутатів районної ради,
голів постійних комісій та їх заступників, в т.ч. видатки на відрядження та
проживання.
2.2. Проведення тематичних семінарів щодо покращання взаємодії органів
місцевого самоврядування, державного управління і громад у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку територій, навчання депутатського корпусу.
2.3. Забезпечення участі районної ради в Асоціаціях місцевих та
регіональних рад.
2.4. Забезпечення необхідних умов для участі представництва керівництва
та депутатів усіх рівнів в заходах загальнодержавного і місцевого значення,
суспільно-політичних подіях (автотранспортні послуги, видатки на
відрядження, харчування та проживання).
2.5. Забезпечення відзначення депутатів органів місцевого самоврядування
усіх рівнів у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами (придбання квітів,
цінних подарунків та ін.).
2.6. Участь у заходах з привітання видатних осіб, керівників установ та
організацій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання
квітів, цінних подарунків та ін.).
2.7. Вшанування пам’яті видатних осіб, депутатів органів місцевого
самоврядування в т.ч. колишніх, керівників районних та обласних установ та
організацій в т.ч. колишніх (придбання ритуальних вінків, квітів та ін.).
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2.8. Проведення урочистих заходів до Дня місцевого самоврядування.
2.9. Здійснення заходів з підготовки та вручення Почесних грамот і Подяк
Куликівської районної державної адміністрації та Куликівської районної ради,
придбання цінних подарунків, виготовлення та оформлення Вітального адресу
відповідно до рішення районної ради від 29 грудня 2015 року «Про відзнаки
Куликівської районної державної адміністрації та Куликівської районної ради»
та придбання (виготовлення) бланків Почесних грамот і Подяк, іншої
атрибутики для оформлення відзнак.
2.10. Висвітлення діяльності районної ради на сторінках газети «Поліська
правда».
2.11. Абонентське обслуговування офіційного сайту Куликівської районної
ради та інформаційно-пошукової системи «Законодавство».
2.12. Організація прийому та обслуговування іноземних представників і
делегацій, представників підприємств, установ, організацій інших районів та
областей із метою здійснення міжнародних зв’язків, встановлення
взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, віднесених до
компетенції органів місцевого самоврядування:
- проведення офіційного прийому представників (сніданок, обід, вечеря);
- транспортне забезпечення представників (придбання паливо-мастильних
матеріалів);
- заходи культурної програми;
- придбання сувенірної продукції для представників іноземних делегацій;
- буфетне обслуговування під час переговорів;
- інші заходи.
2.13. Забезпечення участі представників району та депутатів районної ради в
заходах, які сприяють зміцненню міжнародних відносин в т.ч. поїздки за
кордон (автотранспортні послуги, видатки на відрядження та проживання,
витрати при перетині кордону, придбання сувенірної продукції та ін.).
2.14. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні ними депутатських
повноважень, а саме: участі у пленарних засіданнях районної ради, засіданнях її
постійних комісій.
3. Порядок фінансування
3.1. Всі видатки, передбачені Програмою, здійснюються відповідно до
розпоряджень голови районної ради або спільних розпоряджень голів районної
державної адміністрації та районної ради.
3.2. Представницькі видатки на виконання пункту 2.12. цієї Програми
здійснюються в разі відповідного оформлення наступних документів:
- наказу або розпорядження про проведення офіційного прийому делегації;
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- наказу або розпорядження про склад делегації яку зустрічають та
визначення зі сторони, що здійснює прийом, кола осіб причетних до прийому
делегації та інших представників;
- програми офіційного прийому делегації.
3.3. Видатки за цією Програмою здійснюються за КВК 01 «Рада» КФК
250404 «Інші видатки».
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету. При цьому обсяг потреби в коштах визначається щорічно районною
радою під час формування районного бюджету з урахуванням його фінансових
можливостей та може змінюватись при внесенні змін до бюджету.
Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів на реалізацію всієї Програми –
350,0 тис. грн., в тому числі по роках: 2016 рік – 64,0 тис.грн., 2017 рік –
66,0 тис.грн., 2018 рік - 70,0 тис.грн., 2019 рік – 75,0 тис.грн., 2020 рік –
75,0 тис.грн.
5. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити для депутатів районної ради необхідні умови для здійснення
ними депутатських повноважень та проведення видатків, пов’язаних із
діяльністю районної ради;
- забезпечити необхідні умови для участі представництва керівництва та
депутатів усіх рівнів в заходах загальнодержавного і місцевого значення,
суспільно-політичних подіях;
- на належному рівні вшанувати пам’ять видатних осіб, відзначити
пам’ятні дати, ювілеї та професійні свята;
- забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення
взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громад
району у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій та
покращення законодавчої бази;
- забезпечити участь районної ради в Асоціаціях місцевих та регіональних
рад;
- забезпечити належне відзначення та нагородження районним відзнаками
громадян чи колективів за досягнуті результати;
- повноцінно висвітлювати діяльності районної ради шляхом розміщення
матеріалів на сторінках газети «Поліська правда» та офіційному сайті районної
ради.
- на належному рівні здійснювати міжнародні зв’язки, встановлювати
взаємовигідне співробітництво та вирішувати питання, віднесені до компетенції
органів місцевого самоврядування.
Заступник голови районної ради

Ю.Г. Крепосний

