
 
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 березня 2018 року                                                                                № 941 

м. Мала  Виска 

 

 
Про міську Програму забезпечення участі  

Маловисківської міської ради в Асоціації 

міст України та  Асоціації «Сталі та 

розумні міста України»  на 2018-2019 роки 

 

 

 Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення якісної участі Маловисківської  

міської ради у роботі Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України», беручи до уваги  висновок  постійної комісії міської ради  з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова Прилуцький 

М.М.),  Маловисківська  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити міську Програму забезпечення участі Маловисківської  міської ради в 

Асоціації міст України та  Асоціації «Сталі та розумні міста України» на 2018-2019 

роки (далі – Програма), що додається. 

2. Відділу  бухгалтерського  обліку, звітності та фінансів міської ради забезпечити 

фінансування  Програми. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на  постійну  комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова 

Прилуцький М.М.) та на першого заступника міського голови Бакалінського О.М..   

 

 

 

Міський   голова                                                                                               Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від 29.04.2018 року № 941 

Секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК  

_______________________ 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення участі Маловисківської  міської ради в Асоціації міст України та  

Асоціації «Сталі та розумні міста України» на 2018-2019 роки 

 

1. Загальні положення 

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

– добровільне недержавне неприбуткове об’єднання, яке створене з метою тісної взаємодії 

та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого самоврядування міст 

своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад. 

 

2. Мета програми 

Забезпечення членства Маловисківської  міської ради в ВАОМС «Асоціація міст 

України» (далі – Асоціація міст України) та  Кіровоградського регіонального  відділення  

Асоціації міст України ( далі -  КРВ АМУ) , з метою сприяння утвердженню в Україні 

інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, а також 

забезпечення членства в  Асоціації «Сталі та розумні міста України» з метою задоволення 

потреб територіальної громади у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, 

розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими та закордонними партнерами 

в ділянках ефективного та раціонального використання місцевих бюджетів та місцевих 

ресурсів, соціального захисту населення, надання якісних муніципальних послуг, захисту 

довкілля, підвищення енергетичної безпеки та забезпечення сталого розвитку, 

 

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці 

Виконавчий комітет Маловисківської  міської ради є головним розпорядником та 

виконавцем програми. 

 

4. Завдання програми 

Основними завданнями програми є: 

- становлення та розвиток місцевого самоврядування; 

- запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку 

місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста; 

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого 

самоврядування; 

- співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та 

міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування. 

 

5. Строки та етапи виконання програми 

Програма розрахована на два роки. Членські внески до Асоціації міст України , 

Кіровоградського  регіонального відділення АМУ, та   Асоціації «Сталі та розумні міста 

України»   сплачуються щорічно до 1 березня  відповідного року.  

 

6. Напрями використання бюджетних коштів 



 Сплата щорічних членських внесків до Асоціації міст України,  Кіровоградського  

регіонального відділення АМУ та Асоціації «Сталі та розумні міста України». 

 

7. Ресурсне забезпечення програми 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів 

загального фонду  міського бюджету. 

Обсяг асигнувань складає: 

                                                                         2018 рік                                2019 рік 

   Асоціації міст України                                    5 910                                      5 910 

   Кіровоградське   регіональне                          2 955                                      2 955  

   відділення АМУ 

   Асоціації «Сталі та розумні міста України»   5 500                                    5 500 

 

   Всього:                                                               14 365                                  14 365 

 

8.Очікувані кінцеві результати виконання програми 

Забезпечення участі Маловисківської  міської ради у Всеукраїнській  асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Асоціації «Сталі та розумні міста 

України» .     

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


