
                                                        

                                                                         
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дев’ята сесія 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт.Ємільчине №  1834 

 

Про Програму забезпечення 

депутатської діяльності, проведення 

конкурсів та нагород Ємільчинської 

селищної ради на 2022 – 2026 роки 

 

 

 

Відповідно до статей 15, 26, 47, 48, 49, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 18, 19, 20, 27, 28 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статей 4, 9, 21 Закону України «Про асоціації органів місцевого 

самоврядування», статті 91 Бюджетного кодексу України, рішень селищної ради від 

17.12.2021 № 1833 «Про розподіл коштів перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади для забезпечення 

виконання депутатських повноважень»», з метою забезпечення діяльності Ємільчинської 

селищної ради, а саме: депутатів селищної ради, постійних, тимчасових контрольних 

комісій селищної ради, ліквідаційних комісій та депутатських фракцій в селищній раді, їх 

співпраці з іншими органами місцевого самоврядування та об'єднаннями, для здійснення 

виплат, пов'язаних із проведенням щорічних конкурсів територіальної громади та нагород 

переможців цих конкурсів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення депутатської діяльності, проведення 

конкурсів та нагород Ємільчинської селищної ради на 2022-2026 роки (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про порядок та умови використання коштів 

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Ємільчинської селищної 

територіальної громади для виконання депутатських повноважень (додаток 2). 

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

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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Додаток 1 

до рішення Ємільчинської селищної ради 

від 17.12.2021 № 1834 

 
 

Програма 

забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород 

Ємільчинської селищної ради на 2022-2026 роки  

Розділ 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми забезпечення депутатської 

діяльності, проведення конкурсів та нагород Ємільчинської селищної ради на 2022-2026 роки 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад», «Про асоціації органів місцевого самоврядування»,  рішення 

селищної ради від 11.12.2020 № 19 «Про Регламент роботи Ємільчинської селищної ради 

VIIІ скликання», депутати селищної ради беруть участь у пленарних засіданнях сесій, 

постійних комісій селищної ради, працюють з виборцями. 

Для забезпечення виконання депутатських повноважень, відповідно до рішення 

селищної ради від 17.12.2021 № 1833 «Про розподіл коштів перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади для 

забезпечення виконання депутатських повноважень», з метою виконання рішень селищної 

ради, розпоряджень голови Ємільчинської селищної ради, депутати працюють у тимчасових 

контрольних, ліквідаційних комісіях, робочих групах для вивчення ряду питань,  контролю 

за виконанням рішень, рекомендацій, доручень з виїздом у населені пункти громади. 

Під час роботи з виборцями, згідно з їх зверненнями, для необхідності вирішення ряду 

проблемних питань у населених пунктах громади, депутати селищної ради надають не лише 

консультативну і правову допомогу, а також фінансову, розмір якої визначається 

відповідними рішеннями селищної ради,  затвердженими положеннями про порядок, умови 

надання та використання таких коштів.  

Відповідно до рішень селищної ради та розпоряджень селищного голови щорічно 

проводиться нагородження, згідно з поданими клопотаннями про нагородження осіб, за 

багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у соціально-економічний і 

культурний розвиток Ємільчинської селищної ради та високий професіоналізм. 

Відповідно до рішень селищної ради щорічно  проводяться тематичні конкурси серед 

жителів територіальної громади. Згідно з підсумками проведення цих конкурсів, 

передбачено вручення відповідних дипломів, грамот Ємільчинської селищної ради та 

надання грошової премії, які посіли призові місця. 

Селищна рада співпрацює з іншими органами місцевого самоврядування та їх 

об'єднаннями на підставі чинного законодавства. 

 

Розділ 2. Заходи з виконання Програми забезпечення депутатської діяльності, 

проведення конкурсів та нагород Ємільчинської селищної ради на 2022-2026 роки  

 

№ 

з/п 

Назва заходів Виконавці 

1 2 3 

1. 

Разова грошова допомога малозабезпеченим громадянам, 

яка надається рішенням виконавчого комітету 

Ємільчинської селищної ради, депутатами селищної ради та 

інші витрати, пов'язані із виконанням депутатами селищної 

ради своїх повноважень 

Депутати селищної 

ради, виконавчий 

апарат селищної ради 

2. Придбання бензину та автозапчастин 
Виконавчий апарат 

селищної ради 
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1 2 3 

3. 

Відрядження депутатів на сесії,  засідання постійних комісій 

селищної ради, семінари,  наради, інші  заходи, пов’язані з 

виконанням депутатських повноважень  

Депутати селищної 

ради, виконавчий 

апарат селищної ради 

4. Придбання подарунків до грамот, дипломів, квітів,  

канцтоварів, води, витратних матеріалів, меблів  

 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

5. 

Виготовлення матеріалів для сесій, постійних комісій 

селищної ради, робочих груп, інформаційно-аналітичних та 

методичних матеріалів для депутатів селищної ради 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

6. 

Обслуговування, поточний ремонт автотранспортних 

засобів, оргтехніки, обладнання, заправка тонерів, 

картриджів, оплата послуг доступу до мережі Інтернет, 

послуги архівування 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

7. 

Висвітлення діяльності селищної ради (у тому числі 

пленарних засідань, постійних комісій селищної ради, 

депутатських фракцій)  

Виконавчий апарат 

селищної ради, 

депутати селищної 

ради 

8. 
Послуги телефонного зв’язку Виконавчий апарат 

селищної ради 

9. 

 

Сплата членського внеску селищною радою Асоціації міст 

України 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

10. 

 

Касове обслуговування поштових переказів для 

перерахування разової грошової допомоги 

малозабезпеченим громадянам громади згідно із 

зверненнями до депутатів селищної ради 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

11. 
Проведення заходів до Дня місцевого самоврядування Виконавчий апарат 

селищної ради 

12. 

 

Виплати переможцям щорічних конкурсів Ємільчинської 

селищної ради 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

13. 

Вирішення проблемних питань відповідно до звернень до 

депутатів селищної ради 

25 відсотків коштів від 

загальної суми 

перевиконання 

доходної частини 

загального фонду 

бюджету 

Ємільчинської 

селищної 

територіальної громади 

 

Фінансування зазначених витрат проводиться в межах кошторисних призначень 

передбачених на відповідний бюджетний рік 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Інна ОСТАПЧУК 
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Додаток 2 

до рішення Ємільчинської  

селищної ради 

від 17.12.2021 № 1834 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та умови використання коштів перевиконання доходної частини 

загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади для 

виконання депутатських повноважень 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про порядок та умови використання коштів перевиконання доходної 

частини загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади для 

виконання депутатських повноважень (далі – Положення) розроблене відповідно до 

Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

„Про статус депутатів місцевих рад” і регламентує організацію роботи з фінансування 

виконання депутатами селищної ради депутатських повноважень. 

         1.2. Положення визначає порядок та умови використання коштів перевиконання 

доходної частини загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

громади для виконання депутатських повноважень (далі – кошти депутата селищної ради) і 

звітування про використання  цих коштів. 

1.3. Обсяг видатків на одного депутата визначається відповідно до рішення селищної 

ради від 17.12.2021 № 1833 «Про розподіл коштів перевиконання доходної частини 

загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади для 

забезпечення виконання депутатських повноважень». 

 

 

2. Напрями використання коштів 

 

2.1. Кошти депутата селищної ради використовуються для вирішення проблемних 

питань громади, насамперед,  для об’єктів соціально-культурної сфери (освіта, охорона 

здоров’я, соціальне забезпечення, культура, фізкультура і спорт). 

2.2. Напрямами використання коштів є: 

- будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів соціально-культурної сфери; 

- зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ освіти, охорони здоров'я, 

соціального забезпечення, культури, спорту;  

- благоустрій територій населених пунктів; 

- надання разової грошової допомоги громадянам громади (не більше 25% від 

загальної суми, визначеної у пункті 1.3 розділу 1 «Загальні положення»); 

- інші видатки, не заборонені законодавством. 

2.3. Депутати селищної ради можуть об’єднувати кошти для спільного їх 

використання за одним напрямом  (об’єктом, заходом), із дотриманням вимог пункту 2.2 

цього Положення. 

2.4. Кошти депутата селищної ради можуть бути використані протягом бюджетного 

року частинами за різними напрямами (об’єктами, заходами). 

 

 

3. Порядок виділення коштів 

 

3.1. Визначення загального обсягу бюджетних коштів, які спрямовуються на 

забезпечення виконання депутатських повноважень, здійснюється виходячи із суми 



5 

 

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету, із врахуванням рішення 

селищної ради  від 17.12.2021 № 1833 «Про розподіл коштів перевиконання доходної 

частини загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади для 

забезпечення виконання депутатських повноважень». 

Факт перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Ємільчинської 

селищної територіальної громади визначається за підсумками півріччя та 9-ти місяців 

поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового відділу 

Ємільчинської селищної ради (далі – фінансового відділу), за умови перевищення доходів 

загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади (без урахування 

міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі на відповідний період, не менше ніж на 5 

відсотків, а також виходячи із загальної суми перевищення фактичних надходжень 

загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) над показниками, врахованими в рішенні про бюджет 

Ємільчинської селищної територіальної громади (з урахуванням змін) після завершення 

бюджетного періоду за даними річного звіту про виконання бюджету Ємільчинської 

селищної територіальної громади. 

Фінансовий відділ здійснюється розрахунок суми, яка спрямовується на 

забезпечення виконання депутатських повноважень у частині перевиконання доходної 

частини загального фонду бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, 

шляхом її рівномірного розподілу між фактичною кількістю депутатів селищної ради. 

Інформація щодо суми, яка визначена для кожного депутата селищної ради, подається 

виконавчому апарату селищної ради. 

3.2. Депутат селищної ради відповідно до вимог рішення селищної ради від 11.12.2020 

№ 19 «Про Регламент Ємільчинської селищної ради VIIІ скликання», щодо строків 

підготовки проектів рішень селищної ради, звертається з клопотанням до голови 

Ємільчинської селищної ради або особи, що здійснює його повноваження, з пропозицією про 

спрямування коштів, передбачених для депутата, із зазначенням напрямку їх використання, 

повної назви одержувача та суми. До клопотання додається звернення керівників бюджетних 

установ, комунальних підприємств, установ, закладів тощо, де вказується цільове 

призначення, одержувач і сума.  

У разі необхідності зміни напрямку використання коштів депутата селищної ради або 

їх перерозподілу, депутат подає окреме клопотання на ім'я голови Ємільчинської селищної 

ради або особи, що здійснює його повноваження,  з відповідним проханням. 

У разі надання депутатом селищної ради пропозиції щодо спрямування коштів для 

виплати разової грошової допомоги, він звертається до голови селищної ради або особи, що 

здійснює його повноваження, із зазначенням відповідної суми грошової допомоги, але не 

більшої, ніж визначено у пункті 2.2 розділу 2 «Напрями використання коштів». 

3.3. Клопотання про спрямування коштів направляється у загальний відділ селищної 

ради для опрацювання. У разі виникнення зауважень (неточність призначення, некоректність 

формулювання спрямування коштів, відсутність суми, відсутність назви юридичної особи 

одержувача тощо), заміна подається  в загальний відділ селищної ради для звірки, після чого 

працівники відділу роблять відповідні відмітки в реєстрації звернення документів. 

3.4. У разі спрямування коштів депутата селищної ради у міські, районні, сільські, 

селищні бюджети, фінансовий відділ селищної  ради направляє у відповідні фінансові органи 

лист щодо подання розподілу спрямованих коштів на загальний, спеціальний фонди, звірки 

відповідності назви одержувача, назви органу місцевого самоврядування, до 

підпорядкування якого належить одержувач, назви цільового призначення субвенції.  

3.5. У разі спрямування коштів депутата селищної ради установам, що фінансуються з 

державного бюджету, фінансовий відділ селищної ради направляє лист цим установам щодо 

подання розподілу спрямованих коштів на загальний, спеціальний фонди. Після 

опрацювання розподілу коштів депутата селищної ради вищевказані установи надають 

відповідну інформацію у фінансовий відділ селищної ради. 

3.6. Після опрацювання наданих депутатами селищної ради клопотань, за умови 

відповідності їх звернень вимогам чинного законодавства та цього Положення, фінансовий 
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відділ включає їх у проект рішення селищної ради про внесення змін до  бюджету 

Ємільчинської селищної територіальної громади, згідно з додатками 1-3. 

Якщо кошти депутата селищної ради спрямовуються на установи, реалізацію 

програм, заходи, що фінансуються з бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

громади, то фінансовий відділ спільно з головними розпорядниками коштів бюджету 

Ємільчинської селищної територіальної громади визначає коди програмної та економічної 

класифікації бюджету і приймає рішення про включення їх у проект рішення селищної ради 

про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади. 

Фінансовий відділ опрацьовує подані селищною радою пропозиції щодо 

спрямування коштів на виконання депутатських повноважень, після чого приймається 

рішення про їх включення у проект рішення селищної ради про внесення змін до  бюджету 

Ємільчинської селищної територіальної громади.  

3.7. У разі відмови у задоволенні клопотання депутата селищної ради щодо 

використання коштів депутата селищної ради, селищною радою надається детальне 

обґрунтування такої відмови. 

3.8. Кошти депутата селищної ради, передбачені для використання в інших бюджетах, 

передаються, згідно з рішенням селищної ради про внесення змін до бюджету Ємільчинської 

селищної територіальної громади, у відповідний бюджет у вигляді іншої субвенції з бюджету 

Ємільчинської селищної територіальної громади або субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету.  У додатках до рішення селищної ради про бюджет Ємільчинської 

селищної територіальної громади вказується назва бюджету, цільове призначення  з 

розподілом на загальний, спеціальний фонди, сума.  

3.9. Головним розпорядником коштів іншої субвенції та субвенції з місцевого 

бюджету  державному бюджету є фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради.   

Фінансовий відділ селищної ради направляє бюджету-одержувачу довідку про 

внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади. Рішення 

селищної ради та довідка про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної 

територіальної громади  є підставою для врахування субвенції з бюджету Ємільчинської 

селищної територіальної громади у рішенні про місцевий бюджет та у кошторисі установи, 

що фінансується з державного бюджету. Субвенція з бюджету Ємільчинської селищної 

територіальної громади іншим бюджетам перераховується на підставі платіжних документів 

головного розпорядника коштів. У платіжному документі у графі "призначення платежу" 

обов’язково вказується цільове призначення іншої субвенції, згідно з рішенням селищної 

ради. 

3.10. У разі необхідності зміни напрямку використання коштів депутата селищної 

ради або їх перерозподілу, депутат звертається з відповідним клопотанням на ім'я голови 

селищної ради, яке розглядається у порядку, передбаченому пунктами 3.2 – 3.9 цього 

Положення. 

Рішення селищної ради про зміну напрямку використання коштів або їх перерозподіл 

може бути прийнято за умови, якщо відповідні кошти депутата селищної ради не були 

використані та повернуті в бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади. 

3.11. Головні розпорядники коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

громади, місцеві ради забезпечують своєчасне та цільове використання коштів для 

виконання депутатських повноважень згідно з вимогами Бюджетного кодексу України. 

3.12. Відповідно до пункту 12 статті 23 Бюджетного кодексу України, невикористані 

протягом бюджетного періоду кошти на забезпечення виконання депутатських повноважень 

повертаються в бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади після закінчення 

бюджетного періоду і не можуть бути використані у наступних бюджетних періодах. Обсяг 

субвенцій з бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади іншому, не 

використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день 

такого періоду органами Державної казначейської служби України в бюджет Ємільчинської 

селищної територіальної громади. 
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4. Облік виділених коштів депутатами та звітність про їх використання 

 

4.1. Фінансовий відділ селищної ради веде облік виділених і використаних коштів 

окремо по кожному депутату селищної ради, по місцевих, державному бюджетах із 

зазначенням напрямків їх використання  та сум. 

4.2. Головні розпорядники коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

громади, місцеві ради до 10 січня кожного року, наступного за звітним, інформують 

фінансовий відділ селищної ради про використання  субвенції. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                     Інна ОСТАПЧУК 

 



Додаток 1

до Положення

грн

Місцевий бюджет, 

якому надається 

субвенція

Цільове призначення субвенції Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

Керівник

(підпис) (Прізвище, ім"я, по батькові)

                 Інші субвенції з бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади місцевому 

бюджету



Додаток 2

до Положення

грн

Цільове призначення субвенції Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

Керівник

(підпис)

Субвенція з бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади до державного бюджету 

(Прізвище, ім"я, по батькові)



Додаток 3

до Положення

грн

Цільове призначення коштів Сума

1 2

Керівник 

(підпис) (Прізвище, ім"я, по батькові)

Кошти, які спрямовуються на виконання депутатських повноважень                                                                                               

розпорядникам коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної 
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