
  
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради 
05 лютого 2021 року  №41

РАЙОННА ПРОГРАМА
діяльності, фінансування та ліквідації районних рад, які реорганізовані шляхом приєднання до Чортківської районної  ради на 2021 рік

І. Паспорт Програми
1.
Ініціатор розроблення програми
Чортківська районна рада.

2.
Розробник програми
Чортківська районна рада.

3.
Співрозробники програми
-
4.
Відповідальний виконавець програми
Чортківська районна рада

5.
Учасники програми
	Борщівська районна рада

Бучацька районна рада 
	Гусятинська районна рада 
Заліщицька районна рада 
	Монастириська районна рада

6.
Термін реалізації програми
 2021 рік
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми 
Чортківський районний бюджет 
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
   2 667,6  тис.грн.
8.1
коштів районного бюджету
   2 667,6  тис.грн. 
8.2.
коштів інших джерел
-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
         Розробка програми щодо діяльності, фінансування та ліквідації  районних рад, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської районної  ради  на  2021 рік (далі – Програма) зумовлена необхідністю продовження діяльності, фінансування та ліквідації районних рад, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської районної  ради   у січні-лютому 2021 року,  проведення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності  в порядку, встановленому законодавством України, забезпеченні повного розрахунку  по заробітній платі  з працівниками Борщівської, Бучацької, Гусятинської, Заліщицької та Монастириської  районних рад,  проведенні  інших розрахунків. 	 
                                    
3. Визначення мети Програми
         Програма розроблена з метою забезпечення на належному рівні виконання районними радами, які реорганізовані шляхом приєднання до  Чортківської районної  ради  наданих їм функцій протягом січня – лютого 2021 року, забезпечення складання бухгалтерської та бюджетної звітності за 2020 рік, проведення розрахункових виплат у зв’язку із скороченням працівників, та здійснення інших розрахунків. 
  
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та   джерел фінансування,  строки та етапи виконання Програми
          Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених програмою є забезпечення виплати  заробітної плати протягом січня-лютого 2021 року працівникам районних рад, що ліквідовуються, здійснення  розрахункових виплат по заробітній платі, нарахуваннях та проведення інших розрахунків.
          Реалізацію заходів Програми  планується здійснити  за рахунок коштів районного бюджету. 
         Програма не поділяється на етапи, оскільки є короткостроковою і розрахована на 2021 рік. 

Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у районному бюджеті, а також  інших джерел, не заборонених чинним законодавством
№ з/п
Найменування  установи
Термін виконання
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування 
Очікувані результати
1
2
3
4
5
6
1
Борщівська районна рада
2021 рік
Районний бюджет
394,6
тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
2
Бучацька районна рада
2021 рік
Районний бюджет
358,0 тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
3
Гусятинська районна рада

2021 рік
Районний бюджет
357,7 тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
4
Заліщицька районна рада 

2021 рік
Районний бюджет
707,9 тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
5
Монастириська районна рада
2021 рік
Районний бюджет
849,4 тис.грн.
Забезпечення ліквідації установи
                                                                                                 
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є завершення діяльності вищезазначених районних рад, здійснення повного та своєчасного розрахунку по заробітній платі та нарахуваннях, розрахункових виплат у зв’язку із ліквідацією районних рад, які реорганізовані шляхом приєднання до Чортківської районної ради. 
Виконання Програми дасть змогу не допустити виникнення кредиторської заборгованості та здійснити  виплати  згідно чинного законодавства своєчасно та в повному обсязі. 
 
6. Напрямки діяльності та заходи  Програми
№ з/п
Перелік заходів 
програми
Строк виконання заходу 
(роки)
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансуваня, 
Тис.( грн.) 
Очікуваний результат
1
3
4
5
6
7
8
1.
Забезпечення діяльності, фінансування та ліквідації районних рад, які реорганізовані шляхом приєднання до Чортківської районної ради 
2021
Чортківська районна рада
Районний бюджет
2667,6
тис.грн.
Здійснення повного та своєчасного розрахунку по заробітній платі, нарахуваннях,  та інших розрахунків 


 

7. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та економічного розвитку.



Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                   Іван СТЕЧИШИН                      


