
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
05 серпня  2022 року                                                                                           № 259 

                               

Про внесення змін до Програми  розвитку місцевого самоврядування  

Чортківської міської територіальної громади  на 2021-2023 роки 

 

З метою забезпечення подальшого зміцнення організаційних засад розвитку 

місцевого самоврядування  та керуючись п.1 ч «а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року  № 131«Про 

затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування  Чортківської 

міської територіальної громади  на 2021 -202роки» із змінами,  а саме:          

1.1  р.1 «Паспорт  Програми» та р.6.  Фінансове забезпечення  Програми викласти в 

новій редакції згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню міської ради врахувати дані зміни при внесені 

змін до міського бюджету. 

3. Копію рішення направити  у відділ бухгалтерського обліку та звітності, 

фінансове управління    міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього  рішення  залишаю за собою. 

 

  Міський  голова                                                                      Володимир ШМАТЬКО                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 05 серпня 2022 року  № 259 

І. ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення програми Чортківська міська рада 

2. Правове обґрунтування 

Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон 

України «Про статус депутатів 

місцевих рад».  Указу Президента 

України від 30.08.2001 № 749/2001 

«Про державну підтримку 

розвитку місцевого 

самоврядування в Україні». 

3. Розробник Програми Організаційний  відділ 

4. Співрозробники Програми Відділ муніципального розвитку, 

іновацій та енергоефективності,   

сектор з питань внутрішньої 

політики і зв'язків з громадськими 

організаціями та засобами масової 

інформації, відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

 Організаційний відділ, відділ 

муніципального розвитку, іновацій 

та енергоефективності, сектор з 

питань внутрішньої політики і 

зв'язків з громадськими 

організаціями та засобами масової 

інформації,  відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

6. Учасники Програми Відділ муніципального розвитку, 

іновацій та енергоефективності, 

сектор з питань внутрішньої 

політики і зв'язків з громадськими 

організаціями та засобами масової 

інформації, організаційний  відділ, 

7. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 



8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

1400 тис. грн. 

 

6.  Фінансове забезпечення  Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  міського  бюджету. 

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників   

бюджету, виходячи з реальних фінансових можливостей у бюджетному році. 

При зміні цінової політики на послуги та товари на ринку країни з метою  

забезпечення реалізації усіх запланованих міською радою заходів протягом  

терміну дії програми виконавці програми можуть ініціювати внесення змін до 

програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання. 

Реалізація Програми розрахована на 3 роки. Протягом її дії планується 

використати 1400 тис. грн., з них: 200 тис. грн. – у 2021 році; 950 тис. грн. – у 2022 

році; 250 тис. грн. – у 2023 році.  

 

 Керуюча справами 

 виконавчого комітету міської ради                                                Наталя ЗАЯЦЬ 


