
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  23.12.2021  № 285
        с. Руська Поляна

Про схвалення програми 
«Членські внески»  на 2022 рік

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пункту 19 статті 91 Бюджетного кодексу України,  керуючись 
законом України  «Про асоціації органів місцевого самоврядування», з метою 
впровадження реформи місцевого самоврядування, на підставі Статуту 
Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 
територіальних громад», виконавчий комітет Руськополянської сільської ради
 
ВИРІШИВ:

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 
програму «Членські внески» на 2022 рік згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А.

Сільський голова                                                                       Олег ГРИЦЕНКО



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету
від 23.12.2021 № 285

Програма «Членські внески»
на 2022 рік

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ
«Членські внески» на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Руськополянська сільська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 
влади про розроблення програми

Відповідно до пункту 21статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 19 
статті 91 Бюджетного кодексу України,  
керуючись законом України  «Про 
асоціації органів місцевого 
самоврядування»

3. Розробник Програми Руськополянська сільська рада
4. Відповідальний виконавець 

Програми
Виконавчий комітет
Руськополянської сільської ради

5. Учасники Програми Руськополянська сільська рада
6. Термін реалізації Програми 2022 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми
Бюджет Руськополянської сільської  
територіальної громади

8. Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, всього, 
у тому числі:

В межах наявного фінансового ресурсу

8.1 коштів бюджетів органів 
місцевого самоврядування В межах наявного фінансового ресурсу

8.2 інших коштів -



ПРОГРАМА
«Членські внески» на 2022 рік

1. Загальна частина
Руськополянська сільська  рада входить до "Асоціації об'єднаних 

територіальних громад", яка створена для сприяння розвитку місцевого 
самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та свобод 
територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування та 
удосконалення його законодавчої бази, сприяння соціально - економічного 
розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в 
розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних послуг, 
консультаційної, методичної та практичної допомоги.

2. Мета Програми
Метою Програми є сплата членських внесків в об'єднаних 

територіальних громад у  2022 році.
3. Основні завдання Програми

Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій; оплата 
членських внесків виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради, як 
дійсного члена Асоціацій.

4. Етапи виконання Програми
Програма виконується протягом  2022 року.

5. Загальний обсяг фінансування Програми
Програма виконується за рахунок коштів бюджету сільської  

територіальної громади виходячи із фінансових ресурсів. Обсяг видатків 
визначається щорічно виходячи із фінансових ресурсів бюджету.

При необхідності видатки на фінансування заходів Програми можуть 
бути збільшені відповідно до потреб.

6. Джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

сільської  територіальної громади 
7. Очікувані результати

Активна участь громади, яку представляє виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради у суспільному житті району, області та 
держави. Повноважними представниками громади в роботі Асоціації є 
сільський голова та секретар сільської ради.

8. Відповідальний виконавець Програми
Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради.

Секретар виконавчого комітету                                                         Надія ШПАК


