
У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від «З» листопада 2021 року №  ^ / б

м. Мала Виска

щодо зупинення ДІЇ рішення
Маловисківськівської міської ради VIII 
скликання № 1077 від 29 Л 0.2021 «Про 
затвердження Програми використання коштів 
депутатського фонду в 2022 році»

Відповідно до П.20 ч. 4 ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в зв’язку з невідповідністю прийнятого 
рішення № 1077 від 29.10.2021 «Про затвердження Програми використання 
коштів депутатського фонду в 2022 році» вимогам Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», ЗУ «Про запобігання корупції» так як прийнята програма 
містить ряд суттєвих помилок та недоліків, таких як:

Прийнята Програма не передбачає чітких механізмів для оперативного 
вирішення питань соціально-економічного характеру безпосередньо за 
ініціативи та під контролем депутатів ради;

- Прийнята Програма в порушення затвердженого Регламенту Ради не 
була розглянута в на засіданнях Постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

- в програмі відсутня сума розподілу, яку кожен депутат має право 
розподілити;
мета програми співпадає з метою та напрямками цільових програм 

Маловисківської міської ради, таких як: Програми та Положення про 
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 
Маловисківської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджених 
рішенням сесії за № 700, з змінами та доповненнями. Комплексної 
Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей 
загиблих учасників АТО(ООС), Революції Гідності та вшанування 
пам’яті загиблих на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської 
ради « 1226 від 25.10.2018, бюджету Маловисківської міської ради, 
відповідно до яких й здійснюються видатки саме на благоустрій.



фінансову допомогу громадянам громади, які опинилися в скрутній 
ситуації, матеріальну допомогу незахиіценим верствам населення; 
окрім того, відповідно до розділу прийнятої програми використання 
коштів депутатського фонду в 2022 році «Джерела фінансування» чітко 
визначено, що головним розпорядником коштів є Маловисківська 
міська рада, а в розділі «Порядок виділення коштів» та в подальшому 
по тексту Програми зазначено, що розпорядників грошових коштів є 
декілька, але не вказано яких саме.
Також, в прийнятій Програмі прослідковується корупційна складова, 
так як зазначено, що саме депутат одноособово визначає розмір 
матеріальної допомоги особам, які її потребують та депутат погоджує 
кошторисну документацію на виконання робіт в сфері житлово- 
комунального господарства, що суперечить вимогам Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», ЗУ «Про запобігання корупції», 
так як дане право покладено саме на сесію ради, а не на депутата 
місцевої ради одноособово.
В п. 1 розділу програми «Порядок виділення коштів» чітко вказано, що 
до депутата з зверненням мають право звертатися бюджетні установи, 
але не прописано, які саме бюджетні установи - підпорядковані 
Маловисківській міській раді, чи інші. Так як бюджетна установа 
підпорядкована Маловисківській міській раді, то відповідно до 
прийнятого бюджету рік Маловисківською міською радою 
здійснюється її фінансування на потреби, які розглядаються перед 
плануванням прийняття бюджету на відповідний рік, а якщо це 
бюджетна установа, яка не підпорядкована Маловисківській міській 
раді -  то видатки на вирішення фінансових питань Маловисківська 
міська рада не має права здійснювати (порушення норм Бюджетного 
кодексу України),:

1. Зупинити дію рішення Маловисківської міської ради VIII 
скликання № 1077 від 29.10.2021 «Про затвердження Програми 
використання коштів депутатського фонду в 2022 році»;

2. Внести рішення Маловисківської міської ради № 1077 від 
29.10.2021 «Про затвердження Програми використання коштів 
депутатського фонду в 2022 році» на повторний розгляд сесії 
Маловисківської міської ради.

3. З метою повторного розгляду вказаного рішення скликати 16 
листопада 2021 року о 10:00 позачергову сесію Маловисківської 
міської ради

4. Контроль за виконашіям_^цього розпорядження залишаю за 
собою.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС


