
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Третя сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від     грудня 2020 року                            №

Про затвердження Програми
«Фонд на виконання депутатських
повноважень»

З метою оперативного вирішення питань соціально-економічного
характеру безпосередньо за ініціативи та під контролем депутатів міської ради,
відповідно до Конституції України, Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», Бюджетного кодексу України,  керуючись статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська   рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму «Фонд на виконання депутатських
повноважень».

2. Начальнику відділу фінансів, економіки та інвестицій виконкому
міської ради Чіпегіній Т.В. передбачити у міському бюджеті на 2021-2025 роки
кошти для фінансування Програми в обсязі 240 тисяч гривень щорічно.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті
Помічнянської міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію   виконання   цього   рішення   покласти   на  секретаря
міської ради Фідальго Поррата І.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування.

 Міський голова        Микола  АНТОШИК



Затверджено
                                                                                                  рішенням Помічнянської

                                                                           міської ради
від             2020 року № ___

ПРОГРАМА
«Фонд на виконання депутатських повноважень»

Розділ I. Загальні положення

1.1. Програма «Фонд на виконання депутатських повноважень» Помічнянської
міської ради - частина коштів міського бюджету, спрямована на вирішення нагальних
питань соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Помічна
безпосередньо з ініціативи та під контролем депутата міської ради.

1.2. Фонд створюється з метою оперативного вирішення питань соціально-
економічного характеру та більш ефективного використання бюджетних коштів.

1.3. Програма «Фонд на виконання депутатських повноважень» (далі -
Програма) визначає правові, організаційні та фінансові засади створення Фонду на
виконання депутатських повноважень, а також порядок формування і розподілу
коштів фонду, механізм контролю за їх використанням.

1.4. Прийняття Програми передбачає надання змоги кожному депутату
підвищити ефективність депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення
проблем виборців, підтримання зв'язку з виборцями, виконання їх доручень що
випливають з потреб відповідної території міста чи територіальної громади в цілому.

1.5. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
Бюджетного кодексу України.

Розділ II. Мета Програми

2.1. Метою Програми є:
- забезпечення відповідних умов для ефективного здійснення депутатами

міської ради своїх повноважень;
-  сприяння депутатам міської ради у вирішенні проблемних питань громадян

виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

Розділ III. Термін реалізації Програми

3.1. Термін реалізації Програми жовтень 2025 року включно.



3.2. Зміни та доповнення до Програми приймаються відповідним рішенням
міської ради.

Розділ IV. Напрями використання коштів Програми

4.1. Кошти Програми спрямовуються на виконання заходів, передбачених
прийнятими міською радою програмами та програмою соціально-економічного
розвитку міста на відповідний рік, а саме:

- вирішення проблемних питань громадян міста Помічна;
- проведення благоустрою територій виборчих округів;
- ліквідація в окремих випадках наслідків надзвичайних ситуацій та їх

запобігання;
- інше, що не суперечить чинному законодавству України.

Розділ V. Фінансування Програми

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

5.2. Сума коштів на фінансування Програми становить не більше 10 відсотків
обсягу бюджету розвитку міського бюджету.

5.3. Обсяг фінансування Програми визначається рішенням міської ради про
міський бюджет на відповідний рік.

Розділ VI. Порядок використання коштів Програми

6.1. Кошти Програми можуть бути використані на заходи відповідно до Розділу
IV.

6.2. Кожен депутат має право на використання рівної частини коштів. Депутати
можуть об’єднувати свої частки для спільного вирішення нагальних проблем
мешканців міста.

6.3. Кожен депутат має право на внесення пропозицій щодо напрямів
використання частини коштів, передбачених Програмою.

6.4. На підставі звернень виборців депутат приймає рішення про використання
своєї частини Фонду на виконання депутатських повноважень та подає секретарю
міської ради наступні документи:

- звернення (згідно з додатком до Програми);
- обґрунтування витрат (звернення виборців, розрахунки та інші).

6.5. Секретар міської ради протягом п’яти днів направляє звернення депутата
відповідному виконавчому органу та фінансовому відділу міської ради.



Виконавчий орган міської ради протягом п’яти робочих днів розглядає
звернення депутата та надає пропозиції на виділення коштів фінансовому відділу
міської ради.

Підставою для відмови у спрямуванні коштів може бути відсутність
документів, передбачених Програмою та не відповідність вимогам чинного
законодавства.

6.6. Депутат має право контролювати виконання свого звернення з
використання коштів Фонду на виконання депутатських повноважень на всіх етапах
його виконання.

6.7. Останній термін подання депутатом звернень про використання коштів
Фонду на виконання депутатських повноважень – 15 листопада.

Розділ VII. Контроль за використанням коштів Програми

7.1. Контроль за використанням коштів, передбачених на реалізацію заходів
Програми, здійснюється згідно чинного законодавства.

7.2. За підсумками року депутати міської ради зобов’язані надати інформацію
про використання коштів, передбачених Програмою та пропозиції щодо загальної
суми фонду на наступний рік.

7.3. Звіт про використання коштів Програми «Фонд на виконання депутатських
повноважень» оприлюднюється відповідно до норм чинного законодавства.

______________________



                                                                                                   Додаток

                                         до Програми «Фонд на виконання
                                                                                        депутатських повноважень»

Секретарю Помічнянської міської ради
________________________________
депутата Помічнянської  міської ради
________________________________

                                                                    (П.І.Б.)

З В Е Р Н Е Н Н Я

про використання коштів
«Фонду на виконання депутатських повноважень»

1. Цільове призначення витрат
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Загальна сума витрат ______________________________________________
3. Документи, які подаються із заявою _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________

« __» ________20___ р.                      Депутат міської ради      _________________
                                                                                                                (підпис)



· Заява подається на бланку звернення депутата.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми Депутати Помічнянської міської ради

2. Розробник Програми Депутати Помічнянської міської ради

3. Відповідальний виконавець
Програми

Виконавчі органи Помічнянської міської
ради

4. Термін реалізації Програми жовтень 2025 року включно

5. Головні розпорядники коштів
Програми

Виконавчі органи Помічнянської  міської
ради

6. Мета Програми

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


	Р І Ш Е Н Н Я

