
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДРУГА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 січня 2021 року                              №33  

     смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Положення 

щодо порядку відшкодування депутатам  

районної ради витрат пов'язаних з  

депутатською діяльністю 

 

 З метою створення сприятливих умов для забезпечення участі 

депутатів районної ради у роботі Голованівської районної ради, керуючись 

частиною 3 статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статтями 16, 32 Закону України "Про статус депутатів місцевих 

рад" 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення щодо порядку відшкодування депутатам 

районної ради витрат пов'язаних з депутатською діяльністю (додається). 

 

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 12 сесії VІІ скликання 

Голованівської районної ради від 23 грудня 2016 року № 144 "Про 

затвердження Положення щодо порядку відшкодування депутатам районної 

ради витрат пов'язаних з депутатською діяльністю". 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку та регламенту, депутатської 

діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами 

та боротьби з корупцією. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 

 



 

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       

             рішення Голованівської 

                                                                                      районної ради  

                                                                                      22 січня 2021 року        

                                                                                      №33 

 

 

Положення  

щодо порядку відшкодування депутатам районної ради витрат, 

пов'язаних з депутатською діяльністю 

 

1. Загальні положення  

 

             1.1. Положення щодо порядку відшкодування депутатам районної 

ради витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю (далі - Положення) 

розроблено відповідно до  частини 3 статті 49 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні". 

 

             1.2. Відшкодування витрат депутату районної ради здійснюється у 

разі: 

             - участі депутата у пленарних засіданнях районної ради; 

             - участі депутата, який входить до складу Президії районної ради, у її 

засіданнях; 

             - участі депутата у засіданнях постійних комісій районної ради; 

             - участі депутата в інших заходах, які проводить районна рада на. 

 

2. Умови та порядок відшкодування витрат 

 

             2.1. На відшкодування витрат має право депутат районної ради, який 

проживає за межами селища Голованівськ. 

 

              2.2. Депутатам відшкодовуються витрати на відрядження у розмірі, 

встановленому законодавством України. 

 

             2.3. Підставою для відшкодування депутату витрат,  пов'язаних з 

депутатською діяльністю, є його заява про відшкодування витрат та довідка-

підтвердження про наявність карткового рахунку (із вказаним номером 

рахунку) у банківській установі, з якою Голованівська районна рада уклала 

договір про співпрацю. 

 

              2.4. Для здійснення відшкодування депутатам районної ради витрат, 

пов'язаних з депутатською діяльністю, відділом з питань організаційного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради подаються списки 



іногородніх депутатів, які взяли участь у пленарних засіданнях ради, 

засіданнях постійних комісій та інших заходах, які проводить районна рада, 

затверджених головою районної ради, головою постійної комісії.  

              Відшкодування депутату районної ради витрат, пов’язаних з 

депутатською діяльністю, здійснюються лише у разі його фактичної участі у 

заходах. 

 

               2.5. Усі витрати, передбачені даним Положенням, проводяться за 

рахунок асигнувань, затверджених в районному бюджеті на утримання 

районної ради.   

  

 

 

______________________ 


