
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СІМДЕСЯТ ДРУГА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 жовтня  2020 року                                                                                                  № 2584 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження  Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших 

заходів, пов’язаних з діяльністю 

Маловисківської міської ради  на  2021-2023 

роки 

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

керуючись ст.91 Бюджетного Кодексу України, з метою фінансового забезпечення 

культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради на  2021-2023 роки  

(додається). 

 

2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради при формуванні міського 

бюджету передбачити кошти на фінансування заходів Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших заходів, пов’язаних з діяльністю 

Маловисківської міської ради на  2021-2023 роки.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської   

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  

(Прилуцький М.М.)., комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і 

спорту  (голова Артишко В.В.) . 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради  

від 22.10.2020 року № 2584 

 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/ІІ 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 
група 

(жінки/чоло
віки різних 

груп) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Джерела 
фінансуванн

я 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

2021-2023 роки Всього 

 2021р.  2022 р. 2023р.  

План Факт План  План Факт План Факт 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 План Факт 12 13 14 15 16 17 

1 Забезпечення 

виготовлення 

відзнак 

Маловисківської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету,  

Комплект атрибутів  

звання «Почесний 

громадянин міста 

Мала Виска»; 

атрибути премії 

О.С.Ковтуна; премії 

Г.М.Перебийноса;  

грамоти, подяки, 

папки, рамки до них 

Жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

25,0  25,0  25,0    75.0  Формування єдиної 

нагородної політики, 

поширення 

передового досвіду 

Маловисківської 

ОТГ 

2 Підвищення 

рівня 

інформаційного 

забезпечення та  

популяризація  

бренду Малої 

Виски та місцевої 

геральдики 

Розробка дизайну та 

виготовлення 

поліграфічної 

продукції, банерів, 

постерів, сувенірів, 

подарунків з 

використанням 

логотипу міста 

Усі жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

100.0  125.0  125.0    350.0  Сприяння розвитку 

туристичного 

потенціалу, 

унікального 

продукту та 

просування бренду 

ОТГ 



3 Сприяння в 

організації 

проведення 

урочистих 

державних, 

обласних, 

загальноміських, 

сільських  

заходів, 

фестивалів, 

конкурсів 

Технічне 

забезпечення 

заходів, оплата 

послуг з організації 

свят, частування 

дітей, жителів та 

гостей населених 

пунктів громади 

Діти та 

дорослі  

жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

125.0  150.0  150.0    425.0  Створення 

позитивного іміджу 

ОМС, високий 

рівень підготовки та 

проведення заходів, 

розвиток духовних 

та культурних 

традицій  краю 

4 Відзначення 

професійних 

свят, ювілейних 

дат та річниць, 

днів села, 

вшанування та 

привітання 

жителів громади, 

депутатів, 

керівників, 

членів 

виконкому, ради 

старійшин 

Придбання квіткової 

продукції, пам’ятних 

адрес, рамок, цінних 

подарунків 

Усі жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021 

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

70.00  70.00  70.00    210.0  Підвищення ролі 

кожного 

громадянина в 

суспільстві, 

моральне та 

матеріальне 

стимулювання 

ефективності 

роботи,  посилення 

довіри громадськості 

до місцевих органів 

влади 

5 Вшанування 

пам’яті трагічних 

подій, дат, 

видатних осіб, 

працівників 

установ, 

депутатів, 

загиблих героїв 

Придбання 

ритуальних вінків, 

квітів, рушників, 

лампадок  та інше. 

Молодь, 

трудові 

колективи, 

громадськіст

ь, ветерани 

війни та 

праці 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

15.0  15.0  15.0    45.0  Національно-

патріотичне 

виховання, 

залучення 

громадськості до 

суспільно 

політичного життя  



6 Прийом та 

обслуговування 

іноземних 

делегацій, 

представників 

інших міст, 

регіонів, гостей 

громади під час 

офіційних 

прийомів  

Представницькі 

витрати, буфетне 

обслуговування, 

організація 

фуршетів, частувань 

Гості 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

15.0  15.0  15.0    45.0  Встановлення 

міжнародних 

зв’язків, 

взаємовигідного  

співробітництва та 

вирішення питань, 

віднесених до 

компетенції органу 

місцевого 

самоврядування 

 Всього:      350,00  400,00  400,00    1 150.0   

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                         Л.ПОСТОЛЮК 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 22.10.2020 року № 2584 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

 

№ 
з/п 

Назва 

показника 
Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 

2021 рік 2022 рік    
рік 

2023 рік     
рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 І. Показники затрат  

1 

 Обсяг 

видатків на 

фінансування 

заходів 

програми 

 

 

надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги. 

 

Тис.грн 

 

1 150.00 

 

350.00 

 

400.00 

 

400.00 

 

- 

 

- 

2         

 II Показники продукту  

1 

Кількість 

заходів, що 

передбачені 

програмою 

 

заходів 

 

225 

 

75 

 

75 

 

75 

 

- 

 

- 

2 

Кількість осіб, 

на яких 

розрахована 

дія програми   

Осіб 
(у т.ч.,  

жінок  та 

чоловіків) 

 

15 000 

 

15 000 

 

15 000 

 

15 000 

 

- 

 

- 

 III. Показники ефективності  

1 

Середній 

розмір 

видатків на 1 

особу 

 

грн 

 

76.7 

 

23.33 

 

26.7 

 

26.7 

 

- 

 

- 

2 

Середній 

розмір 

видатків на 1 

захід 

 

Тис.грн 

 

5.1 

 

4.7 

 

5.3 

 

5.3 

 

- 

 

- 

 IV Показники якості  

1 

Рівень 

освоєння 

бюджетних 

коштів 

 

% 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- 

 

- 

Примітка: 
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.  

 

 

 Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення міської ради  

від 22.10.2020 року № 2584 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми 
Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 
2021рік 

тис. грн 

2022рік 

тис. грн 

2023рік 

тис. грн 

20- 

20 

роки 

20 - 

20 

роки 1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

350.0 

 

400.00 

 

400.00 - - 1500.00 

 тис. грн 

державний бюджет - - - - - - 

сільський (селищний, 
міський)  бюджет 

350.0 

  

400.00 400.00 - - 1 500.00 

 тис. грн 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - - - 

 

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 


