
 

 

УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

5 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22 лютого 2018 року       № 5-52 

м.Кам’янка 

  
 

Про Програму «Підтримки повноважень 

органів державної влади Кам’янського 

району на 2018-2020 рік» Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади . 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», з метою забезпечення виконання повноважень у сфері 

соціального захисту населення в ОТГ, згідно із законами України „Про 

добровільне об’єднання територіальних громад”,  керуючись наказом 

Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 „Про деякі питання діяльності 

об’єднаної територіальної громади щодо виконання послуг із соціальної 

підтримки населенню” міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Підтримки повноважень органів державної влади 

Кам’янського району на 2018-2020 рік» Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади територіальної громади  на 2018-2020 роки згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з  питань 

бюджету та управління комунальним майном. 
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Підтримки повноважень  органів державної 

влади 
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ради 
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організації 

5 Термін  реалізації програми 2018 рік  

6 Перелік джерел  фінансування, які беруть 

участь у фінансуванні 

Міський бюджет 
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 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної 

діяльності відповідної території - основні завдання покладені на органи державної влади , 

на місцеві органи виконавчої влади, особливо районної ланки. 

Для забезпечення функцій , покладених  державою на управління  соціального 

захисту населення, необхідне достатнє фінансування. 

Однак, органи державної влади у Кам’янському районі  зазнають значних 

труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків 

районної державної адміністрації  на 2018 рік, аналогічно як і в попередні бюджетні роки , 

не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі, згідно законів України 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні». Частково 

ця проблема була вирішується  за рахунок вільних залишків коштів районного бюджету  

та перевиконання дохідної  частини районного бюджету за відповідний звітний період. 

Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов 

отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання швидко обслуговувати 

населення. Для цього необхідно і надалі проводити удосконалення ефективної системи 

надання адміністративних послуг управлінням соціального захисту населення . 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (далі - 

управління)  забезпечує    реалізацію    державної     соціальної    політики на території 

   району    у     сфері      соціального    захисту населення. На обліку в управлінні 

перебувають отримувачі різних видів державних допомог, субсидій і пільг. Матеріально-

технічне та фінансове забезпечення управління не відповідає рівню покладеної на його 

працівників відповідальності за своєчасне і якісне виконання завдань. Тому додатковий 

фінансовий ресурс дозволить забезпечити на належному рівні поточну роботу установи та 

частково оновити матеріально-технічну базу. 

З метою вирішення цих питань та, враховуючи недостатність коштів державного бюджету 

на поточне утримання органів державної влади , необхідно впровадження комплексних 

заходів, у зв’язку з чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання 

Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними 

делегованих та владних повноважень у Кам’янському районі (далі – Програма). 

Мета програми 

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом 

управлінських заходів .Програма розроблена для підвищення ефективності роботи 

районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг 

громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади 

та населенням, інститутами громадянського суспільства.Досягнення поставлених завдань 

можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу,здатного до генерування 

ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та 

належного матеріально – технічного забезпечення. 

Завдання програми 

Досягнення поставлених цілей можливе за умови належного фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності органів державної влади та її структурних 

підрозділів, що не забезпечене через недостатність коштів державного бюджету. 

 Тому дана  Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи 

управління соціального захисту населення для надання якісних послуг громадянам на 



рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, 

інститутами громадянського суспільства, шляхом покращення матеріально- технічного 

забезпечення. 

Фінансове забезпечення програми 

        Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення , 

що затверджується окремим рішенням міської ради, в межах асигнувань, передбачених 

бюджетним шляхом спрямування коштів відповідним виконавцем. В ході реалізації 

заходів Програми можливі коригування пов’язані з фактичним надходженням коштів на 

реалізацію заходів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних 

можливостей бюджету та коригування пов’язані із щорічним уточненням сумарної 

частини. 

 

Координація та контроль за виконанням програми 

Виконання програми покладається на Кам’янську міську раду  та виконавчий 

комітет міської ради. Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію 

з питань планування бюджету та фінансів   

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програма передбачає фінансове забезпечення видатків на поточне утримання, 

поліпшення матеріально-технічної бази органів державної влади та її структурних 

підрозділів, що буде сприяти їх ефективному функціонуванню, підвищенню 

оперативності та ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень, виконання в 

більш якісній мірі повноважень органів державної влади; 

 забезпеченню належного функціонування (утримання) установи 

балансоутримувачів об’єктів державної власності, спільної власності територіальних 

громад району; 

 покращенню надання послуг населенню району; 

уникнення  соціальної напруги серед працівників управління через неналежні 

умови праці.  

 

  

 

 

 

 


