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Про затвердження Програми
фiнапсового забезпечення
представницьких витрат та iнших
видаткiв, пов'язаних iз дiяльнiстю

м.Стрий м 5ь1

СтрийськоТ MicbKoi ради, на 202|,2025 роки

з метою змiцнення авторитету органу мiсцевого самоврядування,

створення вiдповiдною iмiджу при налаюдженнi дiлових та культурних

зв'язкiв, пропаryвання iсторичноi, rсульryрноi спадщини та соцiально-

економiчною пЪтенцiалу iроruд", виховання мiсцевою патрiотизму,

пiдвищення ефекгивностi ""*o"u"r" 
завдань i функчiй мiсцевою

самоврядування, керуючись ст.91 Бюджетного кодексу Украiни, вiдповiдно до

ст.26 Ъ*"У УкраЙ <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHb, Стрийська

MicbKa рада
ВИРIШИЛА:

l. Затвердити Програму фiнансового забезпечення представницьких витрат та

iнших
"rдurпi",

.rо"j"rч"их iз дiяльнiстю Стрийськоi MicbKoi ради, на 202|-

2025 роки, що додаеться.

2. Фiнансовому управлiнню (Л.Коваль) щороку при формуваннi мiського

бюджету ,.рЪдiiчrur" кошти на виконання Програми фiнансового

забезпечення представницьких витрат та iнших видаткiв, пов'язаних iз

дiяльнiстю Стрийськоi мiськоi ради, на202|-2025 роки.

3. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського голови

д.СтасiВа та постiйнi депутатськi KoMicii з питань планування, фiнансiв,

бюджету та соцi€tльно-економiчного розвитку (с.ковалъчук) та з питань

прав людини, законностi, депутатськоi дiяльностi i етики (М,Пищик),

мiський голова олег Канiвець

 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
фiнансового забезпечення представницьких витрат та iнших видаткiв,

пов'язаних з дiяльнiстю СтрийськоТ MicbKoT ради, на 2021-2025 роки

1. Iнiцiатор розроблення програми: вiддiл туризму та промоцii Стрийськоi
MicbKoi ради

2, Щата, номер документа про затвердження програми:
рiulення cecii' СmрuЙськоi' лliськоi' padu бid ýý r_tr_rtvr\'t\ 202 t року
п&56д

3. Розробник програми: вiддiл туризмУ та промоцii Стрийськоi MicbKoi Ради

4. Вiдповiдальний виконавець програми: вiддiл туризму та промоцii
Стрийськоi мiськоI ради

5. Учасники програми: cTpyKTyPHi пiдроздiли Стрийськоi MicbKoi Ради

6. TepMiH реалiзацii програмиz 2021-2025 роки

7. Загальний обсяг фiнансових pecypciB, необхiдних Для реалiзацiТ
Програми, тис. грн.о - 77З,0 тис.грн.

Начальник вiддiлу туризму та промоцii О.Мельник
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7. Координацiя та контроль за виконанням Програми

Змiст



1, OcHoBHi поняттЯl Що використовуються у цiй Програмi
Представницькi ВитраТи _ ВиТраТи бюДжетних УстаноВ на прийом iобслугоВуваннЯ предстаВникiВ l д.п..чци r" т.ч. iноземних), якi прибули наЗаПРОШеННЯ ДЛЯ ПРОВеДеННЯ ПеРеГОВОРiВ З МеТОю ,дit."Ь""" мiжнароднихзв'язкiв, встановЛеннЯ та пiдтримка взаемовигiдного спiвробiтництва, заходiв зпроведення мiжнародних, заг€UIънодержавних та мiсцевих свят.

офiцiйнi особи представIIики органiзацiй, якi входятъ До скJIадуделегацiй органiзацiй, та беруть )ласть у переговорах та заходах.

офiцiйний прийом захiд, спрямований на встановлення обопiдтримання партнерських вiдносин, а також пiдписан"" oo.ouopiB, угод проспiвпрацю, iнших документiв, якi проводяться за участi офiцiйних осiбстороннъоi органiзацii.

органiзацi'i - юридичнi та фiзичнi особи нез€шIежно вiд форми власностi iгромадянства реестрацii' а також_органи державноi влади ,u уriрч"пiння i судовiоргани, члени Асоцiацii MicT Украiъи ,ъ земляцтва, якi спiвпрацюють iзСтрийською мiською радою за напрямками iT дiялъностi або плануютьздiйснення такоi спiвпрацi у майбуr"rоrу.

2. Загальна частина

ОрганИ мiсцевогО самовряДуваннЯ можуть бути органiзаторами заходiвмiсцевого значення та учасниками заходiв заг€uIьнодержавного значення,виконання представницьких функцiй вiдповiдних мiськи* .rру*rур тощо, що несуперечить законодавству Украiни.

програма фiнансового забезпечення представницьких витрат, пов'язаних iздiяльнiстю Стрийськоi MicbKoi ради, на 202|-2025 роки (.rubl - Програма)розроблена вiдповiдно до Бюджетного кодексу УкраiЪи та пунк ту 22частини 1cTaTTi 26 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве.urо"|"оування в YKpai.Hi>.

програма обцрунтовуе i деталiзуе порядок формування, структуру витрат,планування i проведення представницъких .*одi" ^Сф"t.iпЬй 
,i."кою радою,пов'язаних iз прийомом та обслугову"ur"", офiцiйних представникiв таделегацiй, у т.ч. iноземних.

3. Мета Програми

Програма спрямована на забезпечення соцi ально-економiчного потенцiа.гlугромади, пропагуВання iсторичноI, культурноi, спортивНоi спадщин, вихованIUIпатрiотизму, проведення на територif-Стрийськоi MicbKoi територiалъноiГРОМаДИ ЗаГzLПЪНОДеРЖаВНИХ, МiСЬКИХ Та iнших заходiв, cTBopeiH; ;Й;;#;;iмiджу при налагодженнi дiлових та культурних зв'язкiв, популяризацiiгеральдичноi символiки MicTa та громади, змiцнення авторитету органiвдержавноi влади та органiв мiсцевого самоврядування.

 



4. Шляхи та засоби реалiзачii Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- необхiднi умови для здiйснення депутатських повноважень та проведення
видаткiв, пов'язаних iз дiяльнiстю MicbKoi ради;

- необхiднi умови для участi керiвникiв, структурних пiдроздiлiв виконавчого
koMiTeTy та депутатiв Micbkoi ради в заходах загальнодержавного, мiсцевого та
мiжнародного значення в суспiльно-полiтичних подiях;

вшануваннЯ пам'ятниХ осiб, вiдзначення пам'ятних Д8Т, ювiлеiв та
професiйних свят;

- проведення тематичних ceMiHapiB, культурних та спортивних свят щодопокращення взаемодii органiв мiсцевого самоврядування, державного
управлiння i громади у вирiшеннi питань соцiально-економiчного, культурного
та спортивного розвитку територii та покращення законодавчоi бази i

- ylacTb MicbKoi Ради в Асоцiацiях мiсцевих та регiон€tпъних рад;

- вiдзначення та нагородженнrI |ромадян чи колективiв за досягнутi результати;

змiцненнЯ мiжнародниХ зв'язкiв, встановлення взасмовигiдного
мiжнародного спiвробiтництва, вирiшення питань, Ъiднесених до компетенцii
органiв мiсцевого самоврядування.

5.обсяги, джерела фiнансування та термiни реалiзацii Програми

Фiнансування Програми здiйснюсться за рахунок коштiв мiського бюджету.

Обсяг коштiв на2021 piK - 17З,0 тис.грн.;

Обсяг коштiв на 2022 piK - 150,0 тис.грн.;

Обсяг коштiв на 202З piK -- 150,0 тис.|рн.;

Обсяг коштiв на2О24 piK - 150,0 тис.грн.;

Обсяг коштiв на2025 piK - 150,0 тис.грн.

TepMiH реалiзацiI Програми - до З 1 грулн я 2025 року.

б. Напрями дiяльностi та заходи Програми

1,. Органiзацiя проведення заходiв загЕшьнодержавного, обласного, районного тамiського значення (в тому числi 
'р.д.ruЪницьких витрат), пов'язаних iз

здiйсненням робочих поiэдок, вiзитiв та прийомiв:

- народних депутатiв Украiни;



керiвництва iнших мiських рад, обласноТ Ради та обласноi державноi
адмiнiстрацii;

- lноземних делегацiй;

- делегаЦiй з iншИх оТГ, предстаВникiв асоцiацiй, земляцтв та iнших об'еднань;

-тощо.

2. Пропаryвання досягнень Стрийськоi Micbkoi ради та соцiально-економiчного
розвитку громади, а саме:

- роботи органiв мiсцевого самоврядування та дiяльностi громади;

- наукового та соцiально-економiчного потенцiалу;

- культурних традицiй:

- iсторичноi спадщини;

- красзнавства;

- тощо.

З. Сприяння:

3.1.у поширеннi:

- позитивного досвiду, iнформацiт про роботу Стрийськоi мiськоi Ради та
виконавчого KoMiTeTy, органiв самоорганiзацiТ населення;

- друкованоi та iншоi продукцii iз символiкою громади;

З.2. в органiзацii та проведеннi:

- koнkypclB на отримання звання У сферi економiчного, соцiального та
культурного розвитку кращого населеного пункту (територii, будинку тощо)
громади, кращого пiдприемства, установи, органiзацii, колективу тощо;

- виставок-продажу за участю
територiальноi громади;

товаровиробникiв Стрийськоi MicbKoi

- проведення фестивалiв;

- Тощо.

3.з. у пiдтримцi дитячого, шкiльного та молодiжного самоврядування,
обдарованоi молодi.



(нагрулНих знакiВ, цiнних подарункiв, Почесних грамот, Почесних дипломiв,
Книг Пошани, Щощок Пошани тощо).

5. ПроведеннЯ тематичниХ ceMiHapiB щодО покращення взаемодii органiв
мiсцевого самоврядування та громади у вирiшеннi питань соцiально-
економiчного та культурного розвитку територiй, навчання депутатського
корпусу.

6. ЗабезПеченнЯ участi Стрийськоi MicbKoi ради в Асоцiацiях мiсцевих та
регiональних рад.

7. Проведення вiдзначення депутатiв, видатних осiб, учасникiв дто/оос
керiвникiв пiдприсмств, установ, органiзацiй У зв'язку з ювiлейними та
пам'ятнимИ датами, професiйнимИ святами (придбання KBiTiB, цiнних
подарункiв тощо).

8. Вшанування пам'ятi видатних осiб, BeTepaHiB вiйн та працi, учасникiв
бойовиХ дiй (В т.ч. АТО/оос) та iнших осiб (придбання ритуаJIьних BiHKiB,
KBiTiB тощо).

!. Проведення урочистих заходiв до Щня мiсцевого самоврядування, Дня MicTa,
,.Щня гроМади, iнШих дерЖавних свят та свят мiсцевого Ъ"ur."* (придбання
подарункiв, KBiTiB тощо).

10. Передбачення представницьких витрат, пов'язаних з прийомом i
обслугоВуванняМ iноземних представникiв i делегацiй, партнерiв,
предстаВникiв пiдприемств, установ, органiзацiй (в т.ч. з iнших районiв та
областей) з метою здiйснення таlабо змiцнення мiжнародних зв'язкiв,
встановлення взаемовигiдного мiжнародного, транскордонного спiвробiтництвата вирiшення питань, якi стосуються компетенцii органiв мiсцевого
самоврядування, а саме:

- здiйснення офiцiйного прийому представникiв (снiданок, обiд, вечеря);

- транспортне забезпечення представникiв (придбання ПММ);

- заходи кулътурноi програми;

- придбання cyBeHipHoi пРодукцii для представникiв делегацiй;

- кейтерiнг, фуршети пiд час проведення переговорiв;

- тощо.

l 1. Забезпечення необхiдних умов для участi представникiв Стрийськоi Micbkoi
ради та депутатiв MicbkoT ради у заходах, якi сприяють змiцненню мiжнародних
ВiДНОСИН, В Т.Ч. ПОiЭДКИ За кордон (автотранспортнi послуги, видатки на



вlдрядження та проживання, витрати при перетинi кордону, придбання
cyBeнipнoi продукцii тоrцо).

7. Коорлинацiя та контроль за виконанням Програми

Фiнансове забезпечення Програми здiйснюеться у межах асигнувань,
передбачених у MicbKoMy бюджетi i може змiнюватись при BHeceHHi змiн до
мiського бюджету.

координацiю i вiдповiдальнiстъ за виконанням Програми несе виконавчий
KoMiTeT Стрийськоi мiсъкоi ради.

контроль за виконанням Програми здiйснюють постiйнi депутатськi
KoMlcl1:

- з питань планування, фiнансiв, бюджету та соцiально-економiчного
розвитку;

- з питань прав людини, законностi, депутатськоi дiяльностi i етики.

Виконання Програми здiйснюеться шляхом реалiзацii iT заходiв i завдань.

Секретар ради Мар'ян Берник


