ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про Програму розвитку місцевого самоврядування Гірської
сільської ради на 2016-2020 роки
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою створення належних умов для підвищення ефективності
діяльності ради, поліпшення матеріально - технічного забезпечення та
вирішення нагальних потреб територіальної громади Гірська сільська
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Гірської
сільської ради на 2016-2020 роки (далі - Програма) згідно з додатками.
2. Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити
виконання положень Програми.
3.
Головному бухгалтеру здійснювати фінансування Програми в
межах затверджених асигнувань на відповідний період.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та
культурного розвитку.
с. Гора
від 28 січня 2016 року
№ 133 - 4 - VІІ
Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Гірської
сільської ради
від 28 січня 2016 року
№ 133 - 4 - VІІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Враховуючи, 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, з метою створення
належних умов для реалізації територіальною громадою та органом
місцевого самоврядування
прав
і
повноважень,
визначених
Конституцією та законами України, виникла потреба в цільовій місцевій
програмі.
Програма розвитку місцевого самоврядування в Гірській сільській
на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статті 140
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої
Законом України від 15 липня 1997року, з урахуванням Указу
Президента України від ЗО серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну
підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» і спрямована
на подальший розвиток самоврядування в с. Гора, як важливої складової
становлення громадянського суспільства.
II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" Гірська сільська рада представляє інтереси територіальної
громади села, здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і
повноваження місцевого самоврядування.
Кількість депутатських мандатів у сільській раді складає - 22.
Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило
актуальні проблеми пов'язані з фінансовим забезпеченням, наданням
органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та
громадських послуг населенню, ефективним управлінням місцевим
господарством,
комплексним
соціально-економічним
розвитком
населеного пункту, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої
влади та органу 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 провідних навчальних закладах,
відсутністю в необхідній кількості навчально-методичного матеріалу,
інформаційного ресурсу для виявлення проблем місцевого розвитку.

Зазначені проблеми свідчать про необхідність виконання
комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на
сучасному етапі функціонування територіальної громади, розташованої
на території с. Гора.
III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення належних умов роботи органу
місцевого самоврядування, надання допомоги в процесі його
трансформації та адаптації до нових політичних і соціальноекономічних умов та сприяння його діяльності в цілому.
IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі
характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і
ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях
відбувається перерозподіл повноважень і ресурсів між органами державної
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Нові умови існування вимагають від органів місцевого
самоврядування здійснення нових функцій, виконання принципово нових
завдань, що, в свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної
бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного
інформаційного забезпечення депутатського корпусу.
Сприяння соціально-економічному розвитку села, вирішення
проблемних питань органу місцевого самоврядування передбачається
шляхом залучення членів громадських організацій, створених громадами,
які представлятимуть інтереси територіальної громади в органах
законодавчої та виконавчої влади.
Найбільш актуальними і такими, що вимагають додаткового і
спеціального навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб органів
місцевого самоврядування та голів постійних комісій місцевої ради у
найближчий період будуть питання застосування земельного
законодавства, формування і зміцнення місцевого бюджету, управління
комунальною власністю, тощо.
Фінансування Програми здійснюється відповідно до вимог
законодавства та за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України (благодійних внесків,
грантів, дарунків і таке інше).
Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за
умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення. Строк дії
Програми, з урахуванням масштабів та динаміки суспільно-політичних та
соціально-економічних процесів, становитиме 5 років: з 2016 по 2020 роки.

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Завдання та заходи Програми повинні сприяти поступовому
(поетапному) створенню децентралізованої моделі організації місцевої
влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціальноекономічного і культурного розвитку в умовах ринкової економіки,
забезпечувати поліпшення якості адміністративних та управлінських
послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня
європейських стандартів.
В ході виконання Програми будуть вирішені питання:
1. Матеріально-технічне забезпечення сільської ради.
Сільська рада, в першу чергу, потребує створення необхідних умов
для роботи, забезпечення необхідним обладнанням, засобами зв'язку,
транспортом.
Серед тих, хто звертається до сільської ради переважна більшість люди похилого віку, ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди, люди,
фізичні можливості яких певною мірою обмежені, тому приміщення рад
мають бути пристосовані не тільки для ефективної роботи посадових осіб,
але й для відповідного комфортного обслуговування відвідувачів.
Сьогодні приміщення сільської ради потребує ремонту та не
пристосовані для відвідувань особами з обмеженими фізичними
можливостями.
Для виконання сільською радою власних та делегованих повноважень
необхідно забезпечення автотранспортом. На даний час автомобіль, що
обліковується за сільською радою підлягає ремонту.
1.
Надання якісних послуг є пріоритетним у діяльності органів
місцевого самоврядування. Тому, питання інформаційного забезпечення
діяльності місцевих рад, своєчасного інформування ради щодо змін у
законодавстві України, оперативного зв'язку органу місцевого
самоврядування, реагування на нагальні потреби та проблеми жителів
потребує термінового вирішення проблем інформатизації сільської ради.
З метою створення єдиної системи інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування передбачається
забезпечення сільської ради ліцензійним програмним продуктом,
Створення умов для рівноправного розвитку та активної участі у
культурному, соціальному та економічному житті представників
національних меншин.
Одним із завдань місцевого самоврядування є створення умов для
рівноправного розвитку та активної участі у культурному, соціальному і
економічному житті представників усіх національностей, які разом з

українцями формують єдину етнонаціональну структуру суспільства.
3.
Запровадження інноваційного досвіду роботи.
Важливим у нових умовах є вивчення, узагальнення і розповсюдження
позитивного досвіду роботи сільських рад у вирішенні питань, пов'язаних із
життєдіяльністю територіальної громади.
4.
Співпраця з громадськими організаціями.
Здійснювати систематичне висвітлення діяльності депутатів,
постійних комісій і керівництва районної ради на офіційному сайті сільської
ради в районній газеті «Трудова Слава».
-

-

-

-

-

Завдяки виконанню заходів Програми очікуються такі результати:
створення прозорої системи в прийнятті управлінських рішень
органом місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до
органів місцевого самоврядування всіх рівнів;
створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності Гірської сільської ради;
розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого
самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий
комплексний соціально-економічний розвиток місцевої громади;
підвищення рівня інформованості та правової освіти жителів с. Гора;
підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг
населенню, поліпшення екологічного стану, збереження та розвиток
культурних традицій;
створення належних умов для виконання сільською радою власних та
делегованих повноважень;
поліпшення науково-методичного забезпечення діяльності органу
місцевого самоврядування згідно з Конституцією та законами
України;
підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органу
місцевого самоврядування, депутатів ради.
VI. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Головними напрямами реалізації Програми є:

- навчання, підвищення кваліфікації депутатів ради та посадових осіб

-

-

органу місцевого самоврядування, проведення навчальних семінарів,
наукової, науково-дослідної та науково-методичної роботи;
зміцнення матеріально-технічної бази Гірської сільської ради;
участь у щорічних Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах
та заходах з нагоди Дня місцевого самоврядування, участь у роботі
асоціацій, спілок, фондів, створених органами місцевого
самоврядування, відзначення пам'ятних дат;
висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування в засобах
масової інформації;
впровадження пілотних проектів органу місцевого самоврядування
та інше.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням даної Програми здійснюють постійні комісії
сільської ради.
Виконавці та співвиконавці Програми звітують про стан виконання
заходів щороку на сесії сільської ради.

Додаток 2
до Програми розвитку місцевого самоврядування
Гірської сільської ради на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Гірської сільської ради
від 28 січня 2016 року № 133 - 4 - VІІ
ПАСПОРТ
Програми розвитку місцевого самоврядування Гірської сільської ради на 20162020 роки
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Розробник Програми
Співрозробник Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Загальний обсяг фінансових
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реалізації Програми
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Гірська сільська рада
Органи місцевого самоврядування
району, фінансове управління
районної державної адміністрації
2016-2020 роки

Додаток 1

до Програми розвитку місцевого самоврядування
Гірської сільської ради на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Гірської сільської ради
від 28 січня 2016 року № 133 - 4 - VІІ

Напрями діяльності та заходи програми розвитку
_________________________________________________
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Створення в
сільських,
селищних
радах
належних
умов
щодо
прийому
громадян
посадовими
особами
місцевого
самоврядуван
ня
Створення
умов
для
роботи
депутатів
районної,
селищних та
сільських рад,
постійних
комісій

2.6.

2.7.

3

3.1.

3.2.

Проведення
урочистих
заходів
нагоди
відзначення
державних,
районних,
сільських
пам’ятних дат

(заправка
катріджів,
придбання
паперу
та
іншого
канцелярськог
о приладдя)
Облаштуванн
я територій,
прилеглих до
адміністратив
них
приміщень
сільської ради
Оснащення
адмінприміще
ння
символікою
України, села
Виготовлення
та придбання
з буклетів,
листівок
та
іншої
друкованої
продукції
Участь
у
роботі
Всеукраїнсько
ї, обласної та
інших
асоціацій
органів
місцевого
самоврядуван
ня
Відзначення
пам’ятних та
ювілейних дат
(утому числі
святкування
дат,
пов’язаних з
утворенням
району, села,
звільненням
територій
району
від
фашистських
загарбників,
тощо)
Висвітлення

діяльності
органів
місцевого
самоврядуван
ня в засобах
масової
інформації
4
Впровадження
Спів
пілотних
фінансування
проектів
програм,
органів
державних,
місцевого
міжнародних,
самоврядування громадських,
організацій
(фондів),
спрямованих
на розвиток
місцевого
самоврядуван
ня
Всього по програмі:
В тому числі:2016
2017
2018
2019
2020

