
 

 

Додаток 

до рішення  міської  ради 

   від   22.12.2017 р. №  2-14 

 

 Програма 

підтримки повноважень органів місцевого самоврядування  

на 2018 рік 
 

Загальні положення 
 

Місцеве самоврядування виступає одним із найважливіших принципів 

організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідною 

складовою будь-якого демократичного ладу. 

Засади функціонування місцевого самоврядування в Україні закріплені 

Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Конституція України відповідно до вимог Європейської хартії фіксує принцип 

визнання та гарантованості місцевого самоврядування.  

Згідно зі статтею 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і 

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Це 

конституційне положення є тверд-женням того, що органи місцевого 

самоврядування не входять до єдиного держав-ного механізму, а тому місцеве 

самоврядування можна розглядати як окрему форму реалізації народом належної 

йому влади. 

Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Вивчення 

діяльності органів місцевого самоврядування виявляє актуальні проблеми, пов’язані 

з недостатнім фінансовим забезпеченням; наданням органами місцевого 

самоврядування адміністративних та громадських послуг населенню; 

малоефективним управлінням місцевим господарством; комплексним соціально-

економічним розвитком населених пунктів; відсутністю належної взаємодії органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; формуванням і зміцненням 

власної дохідної бази місцевого самоврядування; функціонуванням об'єктів 

комунальної власності та якістю комунальних послуг; підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування у відповідних навчальних закладах; відсутністю в достатній 

кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для виявлення 

проблем місцевого розвитку тощо. 

Зазначені проблеми свідчать про необхідність впровадження комплексу 

заходів з розвитку місцевого самоврядування у місті Кам’янці, вивчення та 
узагальнення досвіду роботи депутатів та рад усіх рівнів. 

Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ 



розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого 

  самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії 

влади, виникла потреба у прийнятті цільової міської програми з метою створення 

належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого 

самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України. 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", «Про статус депутатів місцевих рад», з 

метою покращення системи органів місцевого самоврядування.  

 
 

Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є створення належних умов для ефективної діяльності 

депутатів, органів місцевого самоврядування міста Кам’янки, поліпшення їх 

матеріально-технічного забезпечення з метою вирішення нагальних потреб 

територіальної громади, здійснення допомоги у процесах їх трансформації та 

адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, розширення сфер 

впливу на організаційні процеси в районі, активізацію діяльності депутатського 

корпусу і громадськості міста. 
 

Основні стадії розроблення та виконання Програми: 
 

- формування сучасної системи органів місцевого самоврядування; 
 

- запровадження нової системи ідеології функціонування органів місцевого 

самоврядування, як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян; 

- організація роботи на нових засадах в органах місцевого самоврядування; 

- створення системи комп'ютерної мережі в органах місцевого 

самоврядування; 

- формування єдиної інформаційної системи органів місцевого самоврядування 

у мережі Інтернет на офіційній веб - сторінці; 

- створення сучасної системи підготовки та перепідготовки кадрів органів 

місцевого самоврядування; 
 

    - забезпечення робочих місць обладнанням та необхідним інвентарем для 

належних умов праці. 

Заходи Програми, які підлягають реалізації протягом бюджетного періоду, 

формуються на підставі пропозицій депутатів міської ради. 

Програма здійснюється за рахунок  коштів міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 



 

ПАСПОРТ  

Програми розвитку  місцевого самоврядування 

на 2018 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми:  виконавчий  комітет Кам’янської  міської 

ради. 

 

2. Підстава для розроблення Програми: Закони України “Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус  депутатів  місцевих  рад»,  «Про  державні  

цільові  програми»,  Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 30 

серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну  підтримку  розвитку місцевого  

самоврядування в Україні», Програма  державної  підтримки  і  розвитку  місцевого 

самоврядування  в  Україні,  постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 31  січня 

2007  року  №  106  «Про  затвердження  Порядку  розроблення  та  виконання 

державних  цільових  програм». 

 

3. Розробники Програми: Кам’янська  міська рада. 

 

4.  Відповідальний виконавець Програми: Кам’янська  міська рада.  

 

5. Учасники Програми: Кам’янська  міська та сільські ради. 

 

6. Термін реалізації Програми: 2018 рік. 

 

        7. Загальний обсяг необхідних для реалізації Програми фінансових ресурсів з 

міського  бюджету складає 331000,00  грн. 

 

8. Очікувані результати виконання Програми:  

Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території 

з боку органів місцевого самоврядування, розповсюдження позитивного досвіду 

діяльності органів місцевого самоврядування. 



Комплексні  заходи 

щодо  реалізації  міської Програми  підтримки 

місцевого  самоврядування   на  2018 рік 
 

№ 

п/п 

Зміст  заходу Відповідальний 

виконавець 

Орієнтовний  

місяць   

проведення 

Очікуваний 

обсяг   

фінансування 

(грн.) 

Джерело 

фінансуванн

я 

1. 1 2 3 4 5 6 

1.  Організація та проведення 

урочистостей з нагоди 

святкування знаменних та 

ювілейних дат, місцевих  

конкурсів (відзначення Почесною 

грамотою, Подякою  міської ради 

з нагоди професійних, державних 

свят, пам’ятних дат   (придбання 

рамок, бланків грамот, запро-

шень, листівок подарунків до 

грамот, квітів, фотопослуги та 

інше) 

Тірон В.І. 

Плєшкань А.М. 

 виконавчий  

апарат  міської   

ради 

січень-

грудень 
45000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

2.  Виготовлення в типографських 

умовах поліграфічної продукції 

(методичні посібники, листівки, 

календарі, нормативні документи, 

тощо)  

Плєшкань А.М. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат 

  міської ради 

Протягом 

року 
10000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

3.  Проведення  навчальних  

семінарів для складу 

депутатського корпусу  та апарату 

Кам’янської  міської ради 

Плєшкань А.М. 

Щербак Ю.І. 

 виконавчий  

апарат  міської  

ради 

Протягом 

року 
10000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

4.  Забезпечення технічного 

супроводу офіційного веб-сайту 

міської ради 

Нечиталюк О.В. 

Олексенко С. 

виконавчий  апарат    

міської ради 

січень - 

грудень 
5000,00 Кошти , 

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

5.  Висвітлення діяльності  міської 

ради в засобах масової інформації 

Тірон В.І. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат    

міської ради 

січень - 

грудень 
30000,00 Кошти 

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

6.  Направлення на коротко-строкові 

планові семінари посадових осіб, 

які вперше прийняті на службу в 

органи місцевого самоврядування 

або обрані чи призначені на 

відповідні посади. 

Тірон В.І. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат    

міської ради 

Січень-

грудень 
6000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

7.  Участь у парламентських 

слуханнях,семінарах,конференціях 

з питань розвитку територій, 

реформування системи органів 

місцевого самоврядування та з 

інших соціально-економічних 

питань. 

Тірон В.І. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат    

міської ради 

Січень-

грудень 
5000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

8.  Проведення поточних, 

капітальних ремонтів 

адмінприміщення  ради 

Нечиталюк О.В. 

виконавчий  апарат  

міської   ради 

 

Січень -

грудень 

(у разі 

необхідності)  

50000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 



№ 

п/п 

Зміст  заходу Відповідальний 

виконавець 

Орієнтовний  

місяць   

проведення 

Очікуваний 

обсяг   

фінансування 

(грн.) 

Джерело 

фінансуванн

я 

9.  Виготовлення  інформаційних 

бігбордів та  інформаційних 

стендів для розміщення інформації  

Тірон В.І. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат  

міської   ради 

Січень-

грудень 
120000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

10.  Придбання електронної системи 

поіменного голосування   

Плєшкань А.М. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат  

міської  ради 

Січень-

грудень 
45000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

11. Проведення конкурсу на 

створення логотипу громади 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат  

міської  ради 

Січень-

грудень 
5000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

 РАЗОМ:   331000,00  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                            А.М. Плєшкань  
 


