ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Двадцять третя сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
26 січня 2022 року

№6

Про внесення змін до Програми
забезпечення діяльності депутатів
Диканської селищної ради на 2022-2024 роки
Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів
місцевих рад», статтею 91 Бюджетного кодексу України та з метою
забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами
селищної ради своїх повноважень,
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми забезпечення діяльності депутатів Диканської
селищної ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії
Диканської селищної ради восьмого скликання від 23 листопада 2021 року
№ 23, виклавши її в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну
комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності,
дотримання прав людини та інтересів учасників АТО і ООС.

Селищний голова

Сергій ДАВИДЕНКО

Додаток
до рішення двадцять третьої сесії
Диканської селищної ради
восьмого скликання
від 26 січня 2022 року № 6

Програма
забезпечення діяльності депутатів Диканської селищної ради
на 2022-2024 роки
(нова редакція)
Паспорт Програми забезпечення діяльності депутатів Диканської селищної
ради на 2021 рік
Ініціатор розроблення Програми
(замовник)
Розробник Програми
Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Етапи фінансування Програми
Перелік місцевих бюджетів,
що беруть участь у виконанні
Програми
Орієнтовний обсяг фінансування,
необхідних для реалізації Програми

Диканська селищна рада
Виконавчий комітет Диканської
селищної ради
Депутати селищної ради, виконавчий
комітет Диканської селищної ради,
розпорядники
та
одержувачі
бюджетних
коштів
Диканської
селищної територіальної громади
2022-2024 роки
2022-2024 роки
Бюджет Диканської селищної
територіальної громади
3 901 000,00 грн., загальний обсяг
фінансових
ресурсів
протягом
виконання Програми може бути
змінений
2022 рік – 1 301 000,00 грн.
2023 рік – 1 300 000,00 грн.
2024 рік – 1 300 000,00 грн.

I. Загальні положення
Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської селищної ради на
2022-2024 роки розроблена з метою створення належних умов для реалізації
територіальною громадою прав і повноважень, визначених Конституцією та
законами України, відповідно до статті 140 Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів

місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації» і спрямована на
подальший розвиток самоврядування у Диканській селищній територіальній
громаді.
II. Мета Програми
Програма розроблена з метою створення належних умов для забезпечення
діяльності Диканської селищної ради, підвищення ефективності її роботи.
III. Завдання та заходи Програми
Завдання та заходи Програми спрямовані на підвищення ефективності
діяльності Диканської селищної ради та її впливу на процеси соціальноекономічного й культурного розвитку території Диканської селищної
територіальної громади.
Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі
характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і
ресурсів від центральної влади до місцевої. Це вимагає від органів місцевого
самоврядування здійснення функцій у нових умовах діяльності.
Виконання принципово нових завдань, у свою чергу, потребує зміцнення
матеріально-технічної бази селищної ради, відповідного і своєчасного
інформаційного забезпечення депутатів селищної ради.
Програма передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного
фінансування та матеріального забезпечення.
IV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного
законодавства України за рахунок коштів бюджету Диканської селищної
територіальної громади, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
V. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дозволить:
 поліпшити методичне забезпечення діяльності депутатів селищної
ради;
 підвищити рівень інформованості громадян про діяльність селищної
ради, роботу депутатів, органів місцевого самоврядування територіальної
громади;
 забезпечити належне інформування депутатів селищної ради;
 забезпечити висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;
 забезпечити належні умови роботи для депутатів та апарату
виконавчого комітету селищної ради;
 забезпечити дієвий вплив депутатів селищної ради на соціальноекономічний розвиток територіальної громади через надання матеріальної

допомоги та модернізації, оновлення, поліпшення матеріальної бази об’єктів
спільної власності територіальної громади) згідно Положення про
використання коштів на виконання депутатами власних повноважень
відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Додатки №
1-5).
VI. Організація виконання і контроль за виконанням Програми
Організацію виконання Програми забезпечує апарат виконавчого комітету
Диканської селищної ради, контроль за виконанням заходів Програми
здійснюють постійні комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету,
планування соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій та
міжнародного співробітництва та з питань регламенту, депутатської діяльності,
етики, законності, дотримання прав людини та інтересів учасників АТО і ООС.

Заходи по реалізації Програми забезпечення діяльності депутатів
Диканської селищної ради на 2022-2024 роки

Перелік заходів
Програми
Кошти на виконання
депутатами власних
повноважень
відповідно до Закону
України «Про статус
депутатів місцевих
рад»:
- надання
матеріальної
допомоги,
модернізація,
оновлення,
поліпшення
матеріальної бази
об’єктів , що
перебувають у
власності
територіальної

Термін
викона
ння
20222024

Виконавець

Джерела
фінансування

Виконавчий
комітет
Диканської
селищної
ради

Бюджет
Диканської
селищної
територіальної
громади

Орієнтовни
й обсяг
фінансування, тис. грн.
2022-2024
рік

2022

1300,00

2023

1300,00

2024

1300,00

Перелік заходів
Програми

Термін
викона
ння

Виконавець

Джерела
фінансування

Орієнтовни
й обсяг
фінансування, тис. грн.
2022-2024
рік

громади;
- виготовлення
посвідчень
Всього

Секретар селищної ради

2022

1,0
3 901,00

Олександр ОЛІЙНИК

Додаток 1
Положення
про порядок використання коштів на виконання депутатами селищної
ради власних повноважень відповідно до Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад»
І. Загальні положення
1.1. Кошти на виконання депутатами селищної ради власних повноважень
використовуються для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим
громадянам та тим, які перебувають у складному матеріальному становищі
внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших
ускладнюючих обставин та для модернізації, оновлення, поліпшення
матеріальної бази об’єктів, що перебувають у власності Диканської селищної
територіальної громади
ІІ. Джерела фінансування та порядок використання коштів на виконання
депутатами селищної ради власних повноважень
2.1. Депутат селищної ради подає заявку до фінансового управління з
пропозиціями щодо планування видатків у 2022 році на заходи програми
(додаток 3). Дана форма подається до 3 числа поточного місяця одноразово, або
по мірі використання коштів.
2.2. Фінансове управління аналізує заявку депутата, визначає розпорядника
коштів та готує на чергову сесію селищної ради відповідний проєкт рішення
про внесення змін до бюджету Диканської селищної територіальної громади,
виходячи з реальних можливостей бюджету. Сума коштів, яка планується для
внесення змін до бюджету розподіляється пропорційно на кожного депутата.
2.3. Загальна сума даних коштів та їх розмір у розрахунку на кожного депутата
визначається щорічно в уточненому додатку до Положення про порядок
використання коштів на виконання депутатами селищної ради власних
повноважень.
2.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є:
- заява громадянина на ім’я депутата селищної ради;
- акт обстеження матеріальних умов, складений депутатом селищної ради
або комісією за участю депутата селищної ради, довідка відповідних
установ (лікувальні заклади, поліція, МНС тощо), або інші документи, які
засвідчують потребу в наданні матеріальної допомоги.
2.5. Депутат селищної ради звертається до Виконавчого комітету Диканської
селищної ради, який на підставі поданих документів приймає рішення про
надання матеріальної допомоги (депутати можуть об’єднувати кошти для
надання матеріальної допомоги одній людині).
2.6. Виплати для надання матеріальної допомоги здійснюються відділом
бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського
забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Диканської селищної ради,
грошова сума матеріальної допомоги перераховується на банківський рахунок
заявника при пред’явленні ним паспорта або іншого документу, що посвідчує
особу, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків.
2.7. Підставою для модернізації, оновлення, поліпшення матеріальної бази
об’єктів територіальної громади є рішення Виконавчого комітету Диканської
селищної ради до якого депутат завчасно подає свої обґрунтовані пропозиції
щодо використання коштів (депутати можуть об’єднувати кошти для
модернізації, оновлення, поліпшення матеріальної бази об’єктів територіальної
громади).
2.8. На підставі даного рішення Виконавчого комітету Диканської селищної
ради, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Диканської
селищної територіальної громади, яким виділені відповідні асигнування на
заходи програми, забезпечують виконання робіт чи здійснюють придбання.
2.9. У випадку дострокового припинення повноважень депутата селищної ради
право на використання коштів, не розподілених попереднім депутатом,
переходить до депутата, який за рішенням селищної виборчої комісії визнаний
депутатом селищної ради.
ІІІ. Порядок звітування про використання коштів
3.1. Облік коштів на виконання депутатами селищної ради власних
повноважень ведеться розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
громади, яким були передбачені кошти на виконання заходів програми .
3.2. Рішення депутатів селищної ради щодо надання матеріальної допомоги
разом з первинними документами зберігається у відділі бухгалтерського обліку,
звітності та адміністративно-господарського забезпечення виконавчого
комітету Диканської селищної ради, копії рішень депутатів селищної ради
підкладаються під оригінали рішень Виконавчого комітету.
ІV. Заключні положення
4.1. Контроль за використання коштів на виконання депутатами селищної ради
власних повноважень здійснюють постійні комісії селищної ради з питань
фінансів,
бюджету,
планування
соціально-економічного
розвитку,
підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, дотримання прав
людини та інтересів учасників АТО і ООС.

Секретар селищної ради

Олександр ОЛІЙНИК

Додаток 2

РОЗПОДІЛ
коштів на виконання депутатами селищної ради власних повноважень
на 2022-2024 рік

Депутати
селищної
ради

Рік

Кількість
депутатів

2022

26

Сума грн. на одного
депутата
(надання матеріальної
допомоги; модернізація,
оновлення, поліпшення
матеріальної бази
об’єктів, що перебувають
у власності Диканської
селищної територіальної
громади)
50 000

2023
2024

26
26

50 000
50 000

Секретар селищної ради

Загальна
сума, грн.

1 300 000
1 300 000
1 300 000

Олександр ОЛІЙНИК

Додаток 3
ЗАЯВКА
для подання пропозицій щодо планування видатків у 2022 році на
виконання Програми забезпечення діяльності депутатів Диканської
селищної ради на 2022-2024 роки

Напрям згідно програми

Надання матеріальної
допомоги

Найменування
розпорядника
коштів
органу місцевого самоврядування
Назва галузі
Код ТПКВКМБ, назва коду ТПКВКМБ

Виконавчий комітет Диканської
селищної ради
Державне управління
0180 «Інша діяльність у сфері
державного управління»
Код економічної класифікації видатків 2730
бюджету
Період реалізації заходів (з(місяць/рік) –
до(місяць/рік))
Очікуваний обсяг фінансування (грн.)

Напрям згідно програми

Модернізація, оновлення,
поліпшення, матеріальної бази
об’єктів спільної власності
територіальної громади

Найменування
розпорядника
коштів
органу місцевого самоврядування
Код ТПКВКМБ, назва коду ТПКВКМБ
Пропозиції щодо модернізації, оновлення,
поліпшення, матеріальної бази об’єктів
спільної власності територіальної громади,
а саме (вказати що саме)
Код економічної класифікації видатків
бюджету
Період реалізації заходів (з(місяць/рік) –
до(місяць/рік))
Очікуваний обсяг фінансування (грн.)
Прізвище, ім’я, по батькові депутата
селищної ради
Телефон заявника
Депутат Диканської селищної ради ______________
(дата, підпис)

___________________
(ім’я, прізвище)

Додаток 4

ДЕПУТАТ
Диканської селищної ради
Виконавчому комітету
Диканської селищної ради
Розглянувши звернення __________________________________________
____________________________________________________________________
жителя(ьки) селища (села)______________________________________________
приймаю рішення надати грошову
Диканської територіальної громади
допомогу в розмірі ________ грн. ( ______________________________ гривень).
Прошу перерахувати допомогу на банківський рахунок заявника
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Депутат селищної ради _____________________
(підпис)
«___» _____________ 202__

__________________
(П.І.Б)

року

Допомога надається на підставі письмової заяви громадянина на ім’я депутата селищної ради, в якій
вказується прізвище, ім’я, по-батькові, адреса заявника та мотиви звернення.
Разом із заявою необхідно подати такі документи:
1. копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки);
2. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не
додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
3. згода на обробку та використання персональних даних;
4. акт обстеження матеріально-побутових умов заявника складений депутатом селищної ради або
комісією за участю депутата селищної ради, довідка відповідних установ (лікувальні заклади,
поліція, МНС), або інші документи, які засвідчують потребу в наданні матеріальної допомоги;
5. банківський рахунок заявника.

Додаток 5

ДЕПУТАТ
Диканської селищної ради

Виконавчому комітету
Диканської селищної ради

ЗАЯВА
Вношу пропозицію щодо модернізації, оновлення, поліпшення
матеріальної бази об’єктів Диканської територіальної громади, а
саме:________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
та прошу виділити на дані цілі кошти в розмірі_________________ грн.
Депутат селищної ради _____________________
(підпис)

«___» _____________ 202__

року

__________________
(П.І.Б)

