
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  17.12.2018 року № 163 

м. Кам’янка 
  

Про затвердження проектів 

програм Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади та змін і доповнень 

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет міської ради - 

 

в и р і ш и в: 

  

1. Затвердити проекти програм Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади та зміни і доповнення згідно з додатками № 1-8. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з  питань діяльності виконавчих органів рад Потапенка О.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



 Додаток № 1  

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 

Програма організації та фінансування 

 у 2019 році громадських робіт 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного 

безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – 

найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих 

завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із 

значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують 

кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання 

додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, 

які шукають роботу. 

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 

5067-VI,  фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок 

коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у 

разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.   

Також, у 2019 році планується залучення до таких робіт зайнятого 

населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, 

працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого 

населення. 

 

2. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є залучення широкого кола жителів міста Кам’янки, сіл 

Тимошівка та  Юрчиха  до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом 

їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну 

напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм 

району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого 

віку тощо. 

Основними завданнями Програми є: 

– забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу; 

– соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на 

рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального 

захисту; 

– забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення; 

– взаємодія органів місцевого самоврядування, Кам’янського районного 

центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів. 

– надання фінансування іншим бюджетам для оплати тимчасових робіт для 

зареєстрованих безробітніх,  які працюють в управлінні соціального 

захисту. 

3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки 

виконання Програми 



 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення міста 

Кам’янка, сіл Тимошівка та  Юрчиха  на які спрямована Програма, відповідно 

до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в 

громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для 

використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних 

інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих 

роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які 

організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та 

забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає 

взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців. 

Строк виконання Програми – 2019 рік. 

 

4. Перелік видів громадських робіт 

4.1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців: 

4.2. Благоустрій міст, сіл, селищ (зокрема, роботи із благоустрою на 

кладовищах). 

4.3.   Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха. 

4.4.  Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери 

(дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і 

мистецтва). 

4.5.   Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом 

та утриманням автомобільних доріг. 

 

5. Джерела фінансування Програми 

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного 

місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей . 

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету 

визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням 

пропозицій Кам’янської районної філії Черкаського обласного центру 

зайнятості та інших соціальних партнерів (перерахувати).  

Також до фінансування Програми залучаються кошти: 

– Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття; 

– роботодавців, для яких виконуються громадські роботи; 

– інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

6. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування 

громадських робіт для населення міста Кам’янки сіл Тимошівка та 

Юрчиха у 2019 році 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Визначити потреби установ та квітень Кам’янська районна 



підприємств комунального 

комплексу, служб та 

організацій, що займаються 

проблемами благоустрою, 

соціального захисту одиноких 

осіб та громадян похилого віку, 

інвалідів праці та війни, 

закладів медицини, освіти та 

культури з метою організації 

громадських робіт 

2019 року філія Черкаського 

обласного центру 

зайнятості, 

територіальні центри (за 

згодою), організації 

Товариства Червоного 

Хреста України (за 

згодою), інші громадські 

організації (за згодою)   

2 Проводити роз’яснювальну 

роботу щодо соціальної 

значимості та користі для 

району і конкретних 

роботодавців громадських робіт 

через місцеві засоби масової 

інформації, семінари, круглі 

столи тощо 

2019 рік Кам’янська районна 

філія Черкаського 

обласного центру 

зайнятості, 

 Виконавчий комітет 

Кам’янської міської 

ради 

3 Забезпечувати оперативне 

вирішення першочергових 

організаційних та матеріально-

технічних проблем щодо 

організації та проведення 

громадських робіт 

2019 рік Кам’янська міська рада, 

Кам’янська районна 

філія Черкаського 

обласного центру 

зайнятості, керівники 

залучених комунальних 

підприємств, установ, 

організацій, інших  

роботодавців (за їх 

згодою) 

4 Керівникам ПОУ, на базі яких 

будуть проводитись громадські 

роботи, призначити 

відповідальних осіб за 

організацію цих робіт, зокрема, 

для ведення необхідної 

документації та своєчасного 

обміну інформацією з 

Кам’янським районним центром 

зайнятості, іншими партнерами  

2019 рік керівники залучених 

комунальних 

підприємств, установ, 

організацій, інших  

роботодавців (за їх 

згодою) 

5 Надавати консультативно-

методичну допомогу з 

організаційних і нормативно-

правових організації 

громадських робіт 

2019 рік Кам’янська районна 

філія Черкаського 

обласного центру 

зайнятості 

6 Визначити обсяги громадських 

робіт 

2019 рік  Виконавчий комітет 

Кам’янської міської 

ради, керівники 



залучених комунальних 

підприємств, установ, 

організацій, інших  

роботодавців (за їх 

згодою)  

7 Укладати договори про 

організацію та проведення 

громадських робіт 

2019 рік Кам’янська районна 

філія Черкаського 

обласного центру 

зайнятості,  Виконавчий 

комітет Кам’янської 

міської ради,  

визначені роботодавці 

(за їх згодою)  

8 Надавати інформацію про вільні 

робочі місця для проведення 

громадських робіт Кам’янській 

районній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості 

2019 рік керівники залучених 

комунальних 

підприємств, установ, 

організацій, інших  

роботодавців (за їх 

згодою) 

9 Виходячи з видів, обсягів, 

термінів виконання та у межах 

кошторисних призначень для 

проведення громадських робіт 

направляти осіб, які мають 

бажання брати участь у таких 

роботах  

2019 рік Кам’янська районна 

філія Черкаського 

обласного центру 

зайнятості 

10 Вирішувати питання 

своєчасного забезпечення 

учасників громадських робіт 

необхідним робочим 

інвентарем, спецодягом 

2019 рік Виконавчий комітет 

Кам’янської міської 

ради, керівники 

залучених комунальних 

підприємств, установ, 

організацій, інших  

роботодавців (за їх 

згодою), Кам’янська 

районна філія 

Черкаського обласного 

центру зайнятості 

 

7. Контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Кам’янську міську 

раду та  Кам’янська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості. 

Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених 

заходів та інформувати про виконання заходів Кам’янську міську раду у та 

Кам’янська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості та 

управління праці та соціального захисту населення РДА. 



Управління праці та соціального захисту населення РДА надає дані оцінки 

ефективності Програми, а у випадку невиконання – пояснення причин 

невиконання. 

 

8. Очікуваний кінцевий результат Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме 

вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), 

ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо. 

Результативні показники, що характеризують виконання Програми: 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

2019рік 

1 

Кількість безробітних, 

які будуть перебувати 

на обліку в 

Кам’янському 

районному  центрі 

зайнятості 

осіб 

Кам’янська 

районна філія 

Черкаського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

2 

Кількість безробітних, 

які будуть перебувати 

на обліку в Кам’янській 

районній філії 

Черкаського обласного 

центру зайнятості та 

будуть залучені до 

громадських робіт 

осіб 

Кам’янська 

районна філія 

Черкаського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

3 

Питома вага 

безробітних-учасників 

громадських робіт у 

загальній кількості 

безробітних, які будуть 

перебувати на обліку в 

Кам’янській районній 

філії Черкаського 

обласного центру 

зайнятості 

% 

Кам’янська 

районна філія 

Черкаського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

4 

Кількість осіб з числа 

зайнятого населення, 

які будуть залучені до 

громадських робіт 

осіб 

Виконавчий 

комітет 

Кам’янської 

міської ради 

Кам’янська 

районна філія 

Черкаського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 



 

Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 

2019 році для населення району та джерела фінансування  

 

№ 

з/п 
Назва роботодавця Вид робіт 

Джерело 

фінансування 

1 
Робоча група з благоустрою 

міста 

Благоустрій міст, 

сіл, селищ (зокрема, 

роботи із 

благоустрою на 

кладовищах). 

 

кошти з бюджету  

кошти Фонду 

2 
Робоча група з благоустрою 

міста 

Роботи по 

запобіганню та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій та 

наслідків стихійного 

лиха. 

 

кошти з бюджету 

кошти Фонду 

3 
Робоча група з благоустрою 

міста 

Підсобні роботи на 

будівництві або 

ремонті об’єктів 

соціальної сфери 

(дошкільних 

закладів освіти, 

закладів фізичної 

культури і спорту, 

культури і 

мистецтва). 

 

кошти з бюджету 

кошти Фонду 

4 
Робоча група з благоустрою 

міста 

Проведення робіт, 

пов’язаних із 

будівництвом, 

реконструкцією, 

ремонтом та 

утриманням 

автомобільних 

доріг. 

кошти з бюджету 

кошти Фонду 

 

 

Секретар міської ради                  А.М.Плєшкань 

 

 

 

 



Додаток № 2  

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 
РОЗРАХУНОК ФІНАНСУВАННЯ  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ  

„ПРИЗОВНА  ДІЛЬНИЦЯ” 

(з розрахунку на 2019 рік) 

 

Секретар міської ради         А.М.Плєшкань 

 

 

№ 

з/п 

Заходи, що проводяться Термін 

проведення 

заходів 

Розмір 

асигнувань 

(грн.) 

Головні 

виконавці 

запланованих 

заходів 

Джерела 

фінансування 

1 Організація приписки 

юнаків до призовної 

дільниці, забезпечення 

призову громадян на 

строкову службу. 

Агітаційна робота щодо 

вступу молоді  до вищих 

військових навчальних 

закладів(ВВНЗ), 

військових навчальних 

підрозділів вищих 

навчальних закладів(ВНП 

ВНЗ)  (придбання 

канцтоварів та 

типографські послуги) 

Січень - 

червень 

2300,00 Військовий 

комісар,голова 

призовної комісії 

Бюджет 

ОТГ 

2 Організація транспортного 

забезпечення (транспортні 

перевезення пов’язані з 

медичними, атестаційними 

та іншими комісіями а 

також з призовом до ЗСУ 

та ІВФ) 

Протягом року 11844,00 Військовий 

комісар, голова 

призовної комісії 

Бюджет ОТГ 

3 Організація забезпечення 

оповіщення призову та 

прописки через ЗМІ та 

Укрпошту 

Протягом року 2300,00 Військовий 

комісар, голова 

призовної комісії 

Бюджет ОТГ 

 Пальне для розшуку 

призовників, що 

ухиляються від призову 

276л-А-92 

 

Протягом року 8500,00   

 РАЗОМ 24944.00   



Додаток № 3 

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 

Доповнення до рішення міської ради від 22.12.2017 р. № 2-15/VII  «Про 

Програму соціально-економічного розвитку  Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки» 

 
№ 

п/п Найменування інвестиційних програм і проектів на формування  

інфраструктури 

 та їх місцезнаходження, вид робіт (заходи) 

Період 

реалізації  

Кошторисна 

вартість 

об’єкта,  

тис. грн. 

усього 

1 2 3 4 

 Громада c. Тимошівка   

9. «Будівництво антивандального майданчика в с. Тимошівка  

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
85,00 

10. «Встановлення вуличного освітлення по пров. Набережному в с. 

Тимошівка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
100,00 

11. «Встановлення вуличного освітлення по пров. Вишневому в с. 

Тимошівка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
100,00 

12. «Встановлення вуличного освітлення по пров. Нагірному в с. 

Тимошівка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
500,00 

 Громада с. Юрчиха   

12. «Капітальний ремонт їдальні в Юрчиській загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області» 

2019 р.-2020 

р. 
200,00 

13. «Встановлення внутрішніх санвузлів в Юрчиській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
300,00 

14. «Облаштування зони відпочинку біля Юрчиського сільського 

будинку культури Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області 

2019 р.-2020 

р. 
150,00 

 Громада м. Кам’янка   

37. «Капітальне будівництво громадських вбиралень в м. Кам’янка 

Черкаської області» 
2019 р. 500,00 



38. «Встановлення огорожі навколо міського стадіону «Авангард»» 2019 р.  

39. «Капітальне будівництво дороги на центральному кладовищі в м. 

Кам’янка Черкаської області» 
2019 р. 1500,00 

40. «Капітальний ремонт дороги по 3-ому пров. Шевченка в м. Кам’янка 

Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

41. «Капітальний ремонт тротуарів в житловому масиві «Геологічний» в 

м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

42. «Капітальний ремонт тротуарів біля будинків по вул. Шевченка, 16 

та 16А, вул. І.Гулака-Артемовського, 6 та 8 в м. Кам’янка Черкаської 

області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

43. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від кафе «Браво» 

до автобусної зупинки) в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

44. «Капітальний ремонт дороги до кладовища (хутір Шевченка) в 

Кам’янській об’єднаній територіальній громаді Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

45. «Капітальний ремонт підходу до ДНЗ «Ізумруд» по 1-ому пров. 

Шевченка, 39А в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

46. «Капітальний ремонт підходу до ДНЗ «Ізумруд» по вул. І. Гулака-

Артемовського, 6 в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

47. «Встановлення майданчика із штучним покриттям на території 

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

(корпус № 2) Кам’янської міської ради»   

2019 р.-2020 

р. 
1400,00 

48. «Встановлення дитячого спортивного майданчика на території 

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

(корпус № 2) Кам’янської міської ради»   

2019 р.-2020 

р. 
100,00 

49. «Капітальний ремонт дороги по 1 пров. Л. Борисової (від вул. 

Партизанська до вул. Л. Борисової) в м. Кам’янка Черкаської 

області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

50. «Капітальний ремонт дороги по вул. Партизанська (від вул. Героїв 

Майдану до 1 пров. Л.Борисової) в м. Кам’янка Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

51. «Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Толстого в м. Кам’янка 

Черкаської області» 

2019 р.-2020 

р. 
1500,00 

 

Секретар міської ради                                       А.М. Плєшкань 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 

Зміни до Додатку рішення міської ради від 22.12.2017 р. № 2- 11/VII 

«Про Програму благоустрою Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», а саме в розділі «Ресурсне 

забезпечення виконання завдань Програми»,  викласти таблицю в 

наступній редакції: 

 

№п/п Заходи 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

- джерела фінансування з міського 

бюджету грн.:  

- в т.ч.загальний фонд  

- в т.ч.спеціальний фонд 

15000000  

 

6000000  

9000000 

18000000  

 

8000000  

10000000 

19000000  

 

8000000 

11000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 5 

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 

Програма 

підтримки повноважень органів місцевого самоврядування  

на 2019 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 безпо-

середньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Це конституційне положення є твердженням 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 територіальної громади, 

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 та сіл. 

 

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  бюджету об’єднаної 

територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

ПАСПОРТ  

Програми розвитку  місцевого самоврядування 

на 2019 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: виконавчий  комітет Кам’янської  міської ради. 

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

5. Учасники Програми: міська рада об’єднаної територіальної громади 

6. Термін реалізації Програми: 2019 рік. 



          7. Загальний обсяг необхідних для реалізації Програми фінансових ресурсів з 

міського  бюджету складає 285 000,00  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  2019 рік 

 

№ 

п/п 

Зміст  заходу Відповідальний 

виконавець 

Орієнтовний  

місяць   

проведення 

Очікуваний 

обсяг   

фінансування 

(грн.) 

Джерело 

фінансування 

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 

60 000,00 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 

30 000,00 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 

15 000,00 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 

5 000,00 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 

100 000,00 Кошти 

міського  

бюджету, 

ін.джерела 



№ 

п/п 

Зміст  заходу Відповідальний 

виконавець 

Орієнтовний  

місяць   

проведення 

Очікуваний 

обсяг   

фінансування 

(грн.) 

Джерело 

фінансування 

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 

5 000,00 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 та їх проведення 

Тірон В.І. 

Щербак Ю.І. 

виконавчий  апарат    

міської ради 

січень-

грудень 

70 000,00 Кошти  

міського  

бюджету, 

ін.джерела 

 РАЗОМ:   285 000,00  

 

Секретар міської ради                                                               А.М. Плєшкань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 6 

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 

 

Програма 

 реалізації  культурно-мистецьких заходів  Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади  на 2018-2020 роки. 

 

І.Загальна частина 

Основними заходами програми протягом планових  років будуть 

культурологічні заходи з відзначення знаменних і пам’ятних дат, відзначення 

професійних свят, вшанування трудових колективів та окремих особистостей, 

аматорська і професійна творчість, організація дозвілля населення, розвиток 

творчості членів міської громади, сприяти їх духовному збагаченню, 

забезпечувати збереження і розвиток у місті національно-культурної спадщини. 

Збереження добрих, старих традицій набуває дедалі більшого значення 

для соціальної сфери, згуртованності жителів міста. Кам’янщина – овіяна 

легендами і уславлена героїчними сторінками багатовікової історії, давно 

здобула визнання й захоплення в нашій державі, приваблюючи своєю 

неповторною красою та гостинністю. 

Небагато на Україні міст, які мають таку багату і різноманітну історію, як 

наша Кам’янка. Тут знаходяться історичні місця, де в далекому минулому 

переплелися шляхи відомих історичних діячів та людей, яких знають в усьому 

світі – Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, геніїв світової культури 

О.С.Пушкіна та П.І.Чайковського, прославлених героїв 1812 року генералів 

Раєвського і Єрмолова, перших провісників свободи – Декабристів. 

       Підставою для розробки Програми є: 

 • Бюджетний кодекс України; 

 • Закон України “Основи законодавства України про культуру”; 

 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

ІІ.Визначення мети та завдання програми 



- підтримка, збереження та розвиток творчого потенціалу міста, основних 

культурно-мистецьких та навчально-виховних закладів, закладів естетичного 

виховання (будинок школярів, школа мистецтв); 

- співпраця з професійними творчими спілками, громадськими 

об’єднаннями, національно-культурними товариствами, громадськими 

організаціями; 

- забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах 

культурного життя міста; 

- забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, 

створення можливостей для активної участі жителів міста у самодіяльній 

творчості; 

- збереження та розвиток у місті національної культурної спадщини, 

духовного надбання як основи національної культури; 

- забезпечення виконання загальнодержавних, обласних, районних 

цільових програм; 

- забезпечення в повному обсязі виконання заходів з підготовки та 

відзначення визначних та ювілейних дат, професійних свят; 

- сприяння розвитку творчих особистостей та їх підтримка. 

 

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету 

об’єднаної територіальної громади, виходячи з фінансових можливостей 

бюджету на відповідний бюджетний період, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

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. 

Розпорядник коштів – відділ освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради.  



Відповідальні за проведення заходів програми – відділ освіти, культури, 

молоді та спорту та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради. 

 Заходи 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

 Всього на рік 350 300 461 600 461 600 

1 Організація та проведення заходів до дня визволення 

міста від нацистів в м. Кам’янка 10 січня 

200 500 500 

2 Організація та проведення заходів до Дня соборності  

22 січня 

200 200 200 

3 Проведення заходів до Дня пам’яті Героїв Крут  

29 січня 

200 500 500 

4 Заходи до дня пам’яті воїнів - інтернаціоналістів 

15 лютого 

800 600 600 

5 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні  

20 лютого 

3 300 1 500 1 500 

6 Організація та проведення заходів до міжнародного 

жіночого дня 8 Березня 
5 000 10 000 10 000 

7 Організація та проведення заходів до Дня народження 

Тараса Шевченка 9 березня 

500 800 800 

8 Регіональний Фестиваль «Грай гармонь» 

3-тя неділя березня 

 10 000 10 000 

9 Заходи до Дня Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля 

26 квітня 

2 000 3 000 3 000 

10 Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та 

примирення в Україні  8 травня 

200 500 500 

11 Підготовка та проведення заходів до Дня Перемоги  

8-9 травня 

10 000 12 000 12 000 

12 Організація та проведення заходів до Дня матері  

2-га неділя травня 

 600 1 000  1000 

13 День вишиванки «Вишиванка танцює»    5 000 5 000 



3-тій четвер травня  

14 Відкритий Фестиваль танцю травень  20 000 20 000 

15 Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей 

1 червня 

 600 1 000 1 000 

16 Фестиваль Kamіanka Music Fest   червень   20 000 20 000 

17 Проведення заходів до Дня молоді  

остання неділя червня 

7 000 7 000 7 000 

18 Відзначення Дня Конституції України  

28 червня 

5 000 5 000 5 000 

19 Організація та проведення заходів до Івана Купала  

7 липня 

25 000 25 000 25 000 

20 Регіональний Фестиваль колективів малих форм  

«Чисті роси»    3-тя неділя липня 

 15 000 15 000 

21 Заходи до Дня незалежності  

24 серпня 

25 000 25 000 25 000 

22 Заходи з нагоди святкування дня сіл Тимошівка, Юрчиха  

24 серпня 
10 000 10 000 10 000 

23 День подяки 19 серпня  10 000 10 000 

24 Заходи до Дня міста, літературно мистецьке свято 

«Поетична осінь у Кам’янці»   1-ша субота вересня 
150 000 150 000 150 000 

25 Заходи до Міжнародного Дня людей похилого віку 

1 жовтня 

5 000 5 000 5 000 

26 Проведення заходів до Дня працівників освіти  

1-ша неділя жовтня 

5 000 5 000 5 000 

27 Заходи до Дня захисника України 

14 жовтня,  

10 000 10 000 10 000 

28 Заходи до Дня звільнення України від нацистів 

28 жовтня 

 1 000 1 000 

 Заходи 2018 2019 2020 



1 2 3 4 5 

29 Проведення заходів до Дня працівників культури  

19 листопада 

 3 000 3 000 

30 Відзначення дня гідності та свободи  

21 листопада 

1 000 1 000 1 000 

31 Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 

24 листопада 

2 000 3 000 3 000 

32 Заходи до Дня місцевого самоврядування 

7 грудня 

10 000 10 000 10 000 

33 Регіональний Фестиваль дитячого вокального мистецтва 

«Запали свою зірку» 2 –га неділя грудня 

 10 000 10 000 

34 Заходи до Новорічних , Різдвяних свят 

25 грудня - 21 січня 

45 300 50 000 50 000 

35 Організація та проведення заходів до Професійних та 

ювілейних дат, проведення культурно-просвітницьких 

фестивалів та конкурсів, відзначення цінними 

подарунками почесних громадян міста (при присвоєнні 

таких звань) та інші заходи, що направлені на збереження 

традицій в Україні 

26 400 30 000 30 000 

   

 

Секретар міської ради                              А. Плєшкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 6 

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 17.12.2018 р. № 163 

 

 ПРОГРАМА 
"Територіальна оборона ” на 2019 рік 

 
Загальна характеристика програми 

Програма «Територіальна оборона» на 2019 рік (далі - Програма) 

розроблена відповідно до положень Конституції України, Законів України від 6 

грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», від 15 січня 2015 року № 

113-VII «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову 

мобілізацію» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 

406/2016 «Про  Положення про територіальну оборону України», наказів та 

розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України. 

Розробником Програми є Кам’янська міська рада.  

Співрозробниками Програми є : Кам’янський районний військовий 

комісаріат. 
 

Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована програма 

У зв’язку з ускладненням обстановки, зростанням соціальної напруги в 

Україні, спробами захоплення незаконно створеними збройними 

формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових 

підрозділів збройних сил Російської Федерації окремих територій, Донецької та 

Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України 

виникла нагальна потреба в створенні підрозділів територіальної оборони 

громади та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і 

незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, 

органів державної влади, території і населення населених пунктів об’єднаної 

громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку. 

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету 

виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів 

з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Мета програми 

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного 



забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони 

громади засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і 

спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання 

завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, 

охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної 

влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими 

незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання 

безпеки і правопорядку . 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання програми 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально - 

технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони 

об’єднаної громади засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і 

спорядження згідно з потребами. 

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо 

здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної 

оборони Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади, які 

формуються Кам’янським районним військовим комісаріатом. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019 року. 

Напрями діяльності і заходи програми 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони 

громади. 

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

підрозділів територіальної оборони Кам’янської міської об’єднаної громади 

необхідними засобами захисту та зв’язку, майном та спорядженням згідно з 

потребами. 

Результативні показники  
(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є 

повне забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів 

територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному 

обсязі завдань, покладених на дані формування, на суму 256,599 тис.грн. 
 



Оцінка ефективності виконання заходів Програми. 

Виконання заходів програми дозволить: 

-  підвищити обороноздатність держави; 

-  забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій, органів влади, території і населення; 

-  ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно 

створеними озброєними формуваннями; 

-  підтримувати безпеку і правопорядок на території громади; 

-  зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного 

населення; 

-  в повному обсязі оснастити формування підрозділів територіальної 

оборони громади. 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Кам’янської 

міської ради в межах повноважень, здійснюють координацію і контроль за 

ходом виконання Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом 

Кам’янсько міської ради. 
 

 

 
Секретар міської ради                                                                       А.М. Плєшкань 

 


