
                              

  

 

 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(перша сесія восьмого  скликання)  

  

від 10 грудня  2020 року 

м. Городня 
 

Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки, 

Положення про представницькі витрати  

Городнянської міської ради 
 

З метою виховання  місцевого патріотизму, пропагування історичної, куль-

турної спадщини та соціально-економічного  потенціалу міста, проведення на те-

риторії Городнянської  міської ради загальнодержавних, районних та міських 

свят, створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних 

зв'язків,  зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування, підтримки те-

риторіальної громади міста, відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцве 

самоврядування в Україні», керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України   Го-

роднянська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення представницьких ви-

трат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки (додається). 

2. Затвердити Положення про представницькі витрати Городнянської 

міської ради, що додається. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з пи-

тань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, закон-

ності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій БОГДАН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення першої  сесії                                                                                       

восьмого скликання Городнянської місь-

кої ради  від 10 грудня 2020 р.                                                                                                                                     

«Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю 

Городнянської міської ради на 2021-2025р., 

Положення про представницькі витрати  

Городнянської міської ради» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ  

ВИТРАТ ТА ІНШИХ ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ  ДІЯЛЬНІСТЮ 

ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Городня 

2020 



1.ПАСПОРТ 

Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Городнянської  міської ради, 

на 2021 -2025 роки 

 

 

1. 
Ініціатор розроблення Програ-

ми 

Городнянська міська рада 

 

2. 
Назва розпорядчого документа 

при розробленні Програми 

Закони України «Про місцеве самов-

рядування в Україні», «Про статус де-

путатів місцевих рад», Бюджетний 

Кодекс України, Наказ Міністерства 

фінансів України  від 14.09.2010  N 

1026 

3. Розробник Програми 
Городнянська міська рада 

 

4. Співрозробники Програми - 

5. 
Відповідальні виконавці Про-

грами 

Городнянська міська рада 

 

6. Учасники Програми - 

7. Термін реалізації Програми 2021 -2025 рік 

8. 
Перелік  бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  
Міський   бюджет 

9. 
Орієнтований обсяг фінансу-

вання Програми 

2021 р.- 30,0 тис. грн 

2022 р.- 35,0 тис.грн 

2023 р.- 40,0 тис.грн. 

2024 р. – 45,0 тис.грн. 

2025 р.- 50,0 тис.грн. 

 

9.1. 
в т.ч. коштів міського бюджету  

 

2021 р.- 30,0 тис. грн 

2022 р.- 35,0 тис.грн 

2023 р.- 40,0 тис.грн. 

2024 р. –45,0 тис.грн. 

2025 р.- 50,0 тис.грн. 

 

    

 

 

 

 

 

 



2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого самовряду-

вання можуть виступати організаторами заходів місцевого значення та учасни-

ками заходів загальнодержавного  значення. Місто є членом Асоціації міст Укра-

їни.  

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших ви-

датків, пов’язаних із діяльністю Городнянської міської ради  на 2021 рік   (далі – 

Програма) розроблена відповідно до п.22 ст. 26, ст. 35  Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», Указів Президента України щодо відзначення 

загальнодержавних та професійних свят. 

 

3. Основна мета та завдання програми 

 

Програма спрямована на забезпечення виховання  місцевого патріотизму, 

пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-економічного     по-

тенціалу міста, проведення на території Городнянської  міської ради загальноде-

ржавних, районних та міських свят, створення відповідного іміджу при налаго-

дженні ділових та культурних зв'язків,  зміцнення авторитету органів місцевого 

самоврядування, підтримки територіальної громади міста. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити необхідні умови для здійснення депутатських повноважень 

та проведення видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради;  

- забезпечити необхідні умови для участі представництва керівництва та 

депутатів міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення,   сус-

пільно-політичних подіях; 

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв та 

професійних свят, Дня міста та Дня місцевого самоврядування. 

- забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення        вза-

ємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громади на-

селених пунктів міської ради у вирішенні питань соціально-економічного   роз-

витку території та покращення законодавчої бази;  

- забезпечити участь міської ради в Асоціаціях місцевих та регіональних 

рад; 

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного        тра-

нскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань,            відне-

сених до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського       бю-

джету.  

Обсяг коштів на 2021-2025 рік становить 200тис. грн. і може змінюватись    

при внесенні змін до міського бюджету.    



Строк  реалізації програми  2021-2025 роки. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

5.1 Організація проведення на території  Городнянської міської ради захо-

дів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення (в тому чис-

лі представницькі витрати), пов’язаних  із здійсненням робочих поїздок, візитів, 

а також прийом : 

- народних депутатів України; 

- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації; 

- іноземних делегацій; 

- делегацій з інших ОТГ, представників асоціацій та  членів земляцтва. 

5.2 Пропагування історичних досягнень Городнянської міської ради та со-

ціально - економічного розвитку громади , а саме:  

- культурних традицій; 

- історичної спадщини; 

- краєзнавства; 

- наукового та соціального-економічного потенціалу; 

- роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальної 

громади. 

5.3 Сприяння: 

5.3.1 у поширенні : 

- позитивного досвіду, інформації про роботу міської ради та виконавчого 

комітету, органів самоорганізації населення; 

- друкованої та іншої продукції з символікою міста. 

5.3.2 в організації та проведенні : 

- конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального            та 

культурного розвитку кращого населеного пункту (будинку) територіальної гро-

мади, кращого підприємства, установи, організації та колективу; 

- виставок-продажу за участю товаровиробників Городнянської міської ра-

ди; 

- проведення фестивалів. 

5.3.3 підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, об-

дарованої молоді . 

5.4 Проведення тематичних семінарів щодо покращання взаємодії органів 

місцевого самоврядування, громади у вирішенні питань соціально-економічного 

розвитку територій, навчання депутатського корпусу. 

5.5 Забезпечення участі міської ради в Асоціаціях місцевих                     та 

регіональних рад. 

5.6 Забезпечення відзначення депутатів органів місцевого                       са-

моврядування у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами (придбання     квітів, 

цінних подарунків та інше). 

5.7 Видатки на привітання видатних осіб,  керівників установ  та організа-

цій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних 

подарунків та інше). 

5.8 Вшанування пам’яті видатних осіб, ветеранів війни та праці, учасників 

бойових дій, депутатів органів місцевого  самоврядування в т. ч. колишніх, кері-



вників районних та обласних установ та організацій в т. ч. колишніх (придбання 

ритуальних вінків, квітів та інше). 

5.9. Проведення урочистих заходів до Дня місцевого самоврядування, Дня 

міста, Дня громади, інших державних свят та місцевого значення (придбання по-

дарунків та квітів). 

5.10 Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням іно-

земних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, уста-

нов, організацій інших районів та областей із метою здійснення                міжна-

родних зв’язків, встановлення взаємовигідного міжнародного,              транскор-

донного співробітництва та вирішення питань, віднесених                   до компете-

нції органів місцевого самоврядування: 

- на проведення офіційного прийому  представників (сніданок, обід,       ве-

черя); 

- транспортне забезпечення представників (придбання ПММ); 

- заходи культурної програми ; 

- придбання сувенірної продукції для представників  делегацій; 

- буфетне обслуговування під час переговорів; 

- інші випадки.  

5.11 Забезпечення необхідних умов для участі представників міської ради 

та депутатів міської ради в заходах, які сприяють зміцненню міжнародних       ві-

дносин, в тому числі поїздка за кордон (автотранспортні послуги, видатки на від-

рядження та проживання, витрати при перетині кордону, придбання            суве-

нірної продукції та інше). 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань,    пе-

редбачених в міському бюджеті. 

Координацію і відповідальність за виконанням Програми несе               ви-

конавчий комітет міської ради, який щорічно звітує перед депутатським     кор-

пусом міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у даній Програмі. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення першої  сесії                                                                                       

восьмого скликання Городнянської місь-

кої ради  від 10 грудня 2020 р.                                                                                                                                     

«Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю 

Городнянської міської ради на 2021-2025., 

Положення про представницькі витрати  

Городнянської міської ради» 
 

Положення про представницькі витрати  

Городнянської міської ради 

 

Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні: 

Представницькі витрати – це витрати бюджетних установ на прийом і 

обслуговування представників і делегацій (в тому числі – іноземних), які прибу-

ли на запрошення для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних 

зв’язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва, заходів з 

проведення міжнародних, загальнодержавних та місцевих свят.  

Офіційні особи – представники організації, які входять до складу делегації 

організації, що бере участь у переговорах, заходах.  

Організації – юридичні та фізичні особи незалежно від форми власності й 

громадянства реєстрації, а також органи державної влади та управління і судові 

органи, члени Асоціації міст України та земляцтва, які співпрацюють з Город-

нянською міською радою за напрямками її діяльності або планують здійснення 

такої співпраці в майбутньому.  

 

І. Загальні положення 

Це Положення обґрунтовує й деталізує порядок формування, структуру ви-

трат, формування «коштів на представницькі витрати», звітність і планування 

проведення представницьких заходів Городнянською міською радою (далі – мі-

ська рада), пов’язаних із прийомом та обслуговуванням офіційних представників 

інших організацій, у тому числі іноземних.  

Основною метою здійснення таких витрат є забезпечення заходів щодо 

встановлення співробітництва міської ради з іншими об’єднаними територіаль-

ними громадами, асоціацією міст України, земляцтва  та організаціями, форму-

вання взаємовигідних відносин в інтересах міської ради та вирішення питань, 

пов’язаних з її діяльністю. Ці заходи проводяться винятково від імені міської ра-

ди, проведення таких заходів здійснюється за  розпорядженням міського голови  

чи  рішенням виконавчого комітету.  

 

ІІ. Спрямування представницьких витрат 

1. Міська рада самостійно, відповідно до розпорядження міського голови 

чи  рішення виконавчого комітету, визначає порядок проведення представниць-



ких заходів. Проведення даних заходів може здійснюватися самостійно міською 

радою, а також сторонніми організаціями, за договором з міською радою як у 

комплексі, так і за окремими видами послуг.  

2. Здійснення представницьких витрат може проводитися за такими 

напрямками:  

- офіційний прийом (послуги з харчування делегації або інший аналогічний 

захід (КЕКВ 2240));  

- буфетне обслуговування, у частині витрат на організацію харчування 

офіційних представників інших організацій та офіційних представників  ради, під 

час проведення представницьких заходів;  

- транспортне обслуговування з доставки учасників заходів до місця прове-

дення представницького заходу та(або) засідання керуючого органу та  

- придбання та розповсюдження подарунків, включаючи безкоштовну 

роздачу зразків товарів або безкоштовне надання послуг (виконання робіт) у ре-

кламних цілях.  

 

ІІІ. Нормативи граничних розмірів представницьких витрат та їх обґрунту-

вання 

1. Міська рада витрати на прийом і обслуговування представників і деле-

гацій (в тому числі іноземних) проводить у межах коштів, передбачених кошто-

рисом. Кошторис на прийом і обслуговування представників і делегацій (в тому 

числі іноземних) затверджується міським головою з віднесенням витрат за раху-

нок утримання ради.  

2. Формування розміру коштів, що відносяться на представницькі витрати, 

здійснюється відповідно програми  фінансового забезпечення  представницьких 

витрат міської ради на поточний календарний рік. 

3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат на представ-

ницькі заходи аналогічний до порядку обліку витрат міської ради.  

 

ІV. Порядок одержання та використання засобів, оформлення та відобра-

ження в обліку 

1. Перед проведенням представницьких заходів, пов’язаних із представ-

ницькими витратами, на підставі розпорядження міського голови  чи рішення ви-

конавчого комітету складається Програма проведення заходів, із зазначенням:  

- найменування організацій-учасників;  

- прізвище, ім’я, по батькові і посади особи, відповідальної за проведення 

заходу;  

- кількості офіційних представників від організації;  

- дати проведення;  

- місця проведення (місцем проведення заходів може бути як територія 

міської ради, так і пункт громадського харчування та інше місце);  

- найменування планованих до проведення заходів, із зазначенням плано-

вого часу проведення;  

- джерела фінансування та розміру представницьких витрат.  



2. Названа програма подається на затвердження міському голові, за підпи-

сом особи, яка ініціювала проведення заходу або відповідала за його проведення.  

3. У разі, якщо послуги з обслуговування представницьких заходів нада-

ються сторонніми організаціями (далі – виконавцями) буде надаватися договір на 

надання таких послуг та акт виконаних робіт. 

4. Затверджена програма заходу є підставою для надання коштів на оплату 

представницьких витрат. 

5. Оплата представницьких витрат проводиться безготівковими коштами.  

 

V.  Використання коштів  

1 Використання коштів та контроль за його використанням покласти на  

головного бухгалтера міської ради.  

2. Комплект форм документів, необхідних для обліку представницьких 

витрат: 

- розпорядження голови  чи рішення виконавчого комітету  про проведення 

офіційного прийому чи заходу;  

- програма офіційного прийому/заходу;  

 

VІ. Порядок обліку представницьких витрат 

Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій та звітність про 

використання коштів здійснюється головним бухгалтером міської ради. Пред-

ставницькі витрати, підтверджені документально в порядку, встановленому цим 

Положенням, підлягають віднесенню в бухгалтерському обліку на адміністра-

тивні витрати міської ради.  

 

VІІ. Зміни до Положення 

Дане Положення може бути змінено, доповнено при зміні законодавчих і 

нормативних актів, які регулюють умови формування та використання представ-

ницьких витрат, появі нових актів, додаткових витрат, що не враховуються цим 

Положенням. 

 


