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УКРАЇНА 
ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 
_______ грудня 2021 року        с. Тупичів  
 
Про затвердження Порядку розроблення,  
фінансування, моніторингу цільових  
програм Тупичівської сільської ради  
та звітності про їх виконання 
 
 

З метою удосконалення діяльності з розроблення та реалізації місцевих 
цільових програм, підвищення ефективності виконання програми економічного 
і соціального розвитку та реалізації Стратегії розвитку Тупичівської 
територіальної громади, покращення контролю за належним їх виконанням та 
відповідно до статей 25, 26, 27, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись 
регламентом Тупичівської сільської ради Чернігівської області, затвердженого 
рішенням 11 сесії Тупичівської сільської ради Чернігівської області 8 
скликання від 17.09.2021 року, у відповідності до вимог Закону України "Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України", Закону України "Про державні цільові програми", з метою 

встановлення єдиного порядку підготовки, прийняття та реалізації місцевих 
цільових програм Тупичівська сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок розроблення, фінансування, моніторингу 
цільових програм Тупичівської сільської ради та звітності про їх виконання 
(додається). 

2. Загальну координацію з розроблення цільових програм покласти на 
заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Шумара Д.Ф. 

3. Виконавчим органам сільської ради до 01.01.2022 року переглянути 
діючі цільові програми та привести їх у відповідність до вимог Порядку 
розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Тупичівської 
сільської ради та звітності про їх виконання 

4. Головному розпоряднику, розпорядникам та одержувачам 
бюджетних коштів Тупичівської територіальної громади забезпечити 
дотримання даного Порядку при розробці та виконанні місцевих цільових 
програм. 



5. Відділу економічного розвитку та інвестиційній виконавчого 
комітету Тупичівської сільської ради та фінансовому відділу Тупичівської 
сільської ради: 

 5.1. Постійно здійснювати облік затверджених в установленому Порядку 

цільових програм Тупичівської територіальної громади. 
 5.2. Опрацьовувати звіти відповідальних виконавців про поточне та 

остаточне виконання цільових програм Тупичівської територіальної громади, 
використання бюджетних коштів на їх реалізацію. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій. 

  

Сільський голова Лариса ШОВКОВА 


