ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування
Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району
Київської області
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указу Президента України від 30.08.2001 № 7492001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні»,
з метою забезпечення на місцевому рівні ефективного врядування,
запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування
суб’єктів місцевого самоврядування, враховуючи висновок постійної комісії
сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, взаємодії
з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та
політичними партіями, зміцнення законності та правопорядку, запобігання
корупції, Гірська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Виконавчого
комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки (додаток).
2. Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити фінансування
Програми розвитку місцевого самоврядування сільської ради на 2021-2025
роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Гірської
сільської ради.
с. Гора
від
2020 року
№ -VІІІ

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 роки

ПАСПОРТ
Програми розвитку місцевого самоврядування
у Виконавчому комітеті Гірській сільській раді на 2021-2025 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Розробник Програми

Виконавчий орган Гірської
сільської ради.

3.

Співрозробники Програми

Депутатський корпус, голови
постійних комісій, сільська рада

4.

Виконавчий орган Гірської
Відповідальний виконавець Програми сільської ради, депутати сільської
ради

5.

Учасники Програми

Виконавчий орган Гірської
сільської ради, депутати сільської
ради

6.

Термін реалізації Програми

2021 – 2025 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
Сільський бюджет
комплексних програм)

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі:

8.1. Коштів сільського бюджету

8.2.

Інші джерела фінансування

Гірська сільська рада.

2021 - _____

тис. грн.

2022 - _____

тис. грн.

2023 - _____

тис. грн.

2024 - _____

тис.грн.

2025 - _____

тис.грн.

2021 - _____

тис. грн.

2022 - _____

тис. грн.

2023 - _____

тис. грн.

2024 - _____

тис.грн.

2025 - _____

тис.грн.

2021 - _____

тис. грн.

2022 - _____

тис. грн.

2023 - _____

тис. грн.

2024 - _____

тис.грн.

2025 - _____

тис.грн.

І. Загальні положення
Органи місцевого самоврядування є основою розвитку демократії в
Україні. Збереження основних принципів, посилення ролі місцевого
самоврядування, забезпечення на місцевому рівні демократичної, ефективної
організації
управління,
запровадження
механізму
оптимального
самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого самоврядування
забезпечує розбудову держави на принципах демократії влади.
Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету
Гірської сільської ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена з
метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою та
органом місцевого самоврядування села прав і повноважень, визначених
Конституцією та законами України, відповідно до статті 140 Конституції
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом
України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від
30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого
самоврядування в Україні» і спрямована на подальший розвиток місцевого
самоврядування у Гірській сільській раді, як важливої складової становлення
громадянського суспільства.
Дана Програма є концептуальною та передбачає основні напрямки
розвитку місцевого самоврядування в Гірській сільській раді на 2021-2025 роки.
Фінансування Програми відбуватиметься переважно у межах
кошторисних видатків по Гірській сільській раді та відповідно до заходів, які
плануються на основі пропозицій на кожен конкретний рік та розвитку
інституційних основ місцевого самоврядування.
ІІ. Визначення проблем, на які спрямована Програма
Гірська сільська рада відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» представляє інтереси територіальної громади,
здійснює від їх імені та в їхніх інтересах функції і повноваження місцевого
самоврядування. До сільської ради обрано 22 депутати.
Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні
проблеми, пов’язані з комплексним соціально-економічним розвитком
населених пунктів, ефективним управлінням місцевим господарством,
фінансовим забезпеченням, формуванням і зміцненням матеріальної бази
місцевого самоврядування, наданням органами місцевого самоврядування
якісних адміністративних та громадських послуг населенню, функціонуванням
об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг.
Зазначені проблеми зумовлюють необхідність упровадження комплексу
заходів щодо розвитку місцевого самоврядування у Гірській сільській раді .
ІІІ. Мета Програми

Програма розроблена з метою створення належних умов для забезпечення
діяльності органу місцевого самоврядування у Гірській сільській раді,
підвищення ефективності його роботи.
IV. Шляхи і засоби розв’язання проблем
Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі
характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і
ресурсів від центральної влади до місцевої. Це вимагає від органів місцевого
самоврядування здійснення функцій у нових умовах діяльності.
Виконання принципово нових завдань, у свою чергу, потребує зміцнення
матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і
своєчасного інформаційного забезпечення депутатів сільських рад,
удосконалення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування.
Програма передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного
фінансування та матеріального забезпечення.
V. Завдання та заходи Програми
Завдання та заходи Програми спрямовані на підвищення ефективності
діяльності органу місцевого самоврядування сільської ради та його впливу на
процеси соціально-економічного й культурного розвитку території Гірської
сільської ради, забезпечення поліпшення якості адміністративних та
управлінських послуг, що надаються населенню.
Завданнями Програми є:
- розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових
осіб органу місцевого самоврядування сільської ради, сільських депутатів;
- розвиток активності територіальної громади сільської ради;
- створення прозорої системи прийняття рішень органом місцевого
самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої влади;
- організація громадських та соціальних заходів забезпечення майнових
засад місцевого самоврядування.
Заходи Програми (додаток до Програми).
VI. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного
законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел,
не заборонених чинним законодавством.
VII. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дозволить:
- підвищити рівень фахової підготовки посадових осіб органу місцевого
самоврядування, депутатів сільської ради;
- створити систему методичної допомоги органу місцевого самоврядування
в підготовці проектів та програм розвитку територій;

- поліпшити забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування з
виконання власних повноважень;
- підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг
населенню сільської ради;
- забезпечити розвиток територіальної громади сільської ради;
- підвищити рівень інформованості громадян про діяльність органу
місцевого самоврядування, роботу сільських депутатів;
- вивчити, узагальнити та поширити передовий досвід діяльності органів
місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку місцевих
громад;
- презентувати інвестиційний та економічний потенціал сільської ради;
- створити прозору систему для прийняття управлінських рішень органом
місцевого самоврядування, підвищити довіру населення до органу місцевого
самоврядування;
- забезпечити належне інформування посадових осіб місцевого
самоврядування та сільських депутатів;
- вивчити громадську думку з актуальних питань розвитку території;
- підтримати мало захищені верстви населення сільської ради;
- підтримати кращих представників творчої інтелігенції, освіти та
медицини, учнівської молоді;
- пропагувати здоровий спосіб життя, заохочувати сільських депутатів до
активного заняття спортом;
- забезпечити висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування;
- забезпечити належні умови роботи для сільських депутатів, працівників
сільських виконавчих комітетів;
- підвищити ефективність використання майна комунальної власності
територіальної громади сільської ради.
VIII. Організація виконання і контроль за виконанням Програми
Організацію виконання Програми забезпечує виконавчий комітет сільської
ради.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійні комісії
Гірської сільської ради.
Секретар сільської ради

Л.Ф.Шершень

Заходи Програми розвитку місцевого самоврядування у Виконавчому комітеті Гірській сільській раді
на 2021 - 2025 роки

№

Перелік заходів Програми

Строки
виконання
заходу

Виконавці

Орієнтовні
обсяги
фінансових
Джерела
ресурсів, тис.
фінансування грн., у тому
числі за
роками

Очікувані
результати

РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Методичне забезпечення
діяльності органу місцевого
самоврядування

1

2

Щороку

Підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого
самоврядування (виконавчого
Щороку
комітету та його структурних
підрозділів), депутатів сільської
ради

Сільська рада

Сільська рада

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

Створення системи
науково-методичної
допомоги органам
У межах
місцевого
кошторисних
самоврядування в
видатків
підготовці проектів та
програм розвитку
територій
Підвищення рівня
У межах
фахової підготовки
кошторисних посадових осіб
видатків
сільської ради ,
депутатів сільської
ради

3

Навчання депутатів сільської
ради, працівників виконавчого
комітету сільської ради.

Щороку

Сільська рада

Сільський
бюджет

Підвищення рівня
кваліфікації,
отримання нових
У межах
знань у питаннях
кошторисних розвитку засад
місцевого
видатків
самоврядування

РОЗДІЛ II. РОЗВИТОК АКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1

Участь у конкурсах проектів
розвитку територіальних громад
Київської області

Щороку

2

Сприяння розвитку органів
самоорганізації населення

Щороку

Сільська рада

Сільська рада

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

Упровадження інноваційного
підходу до
вирішення питань
розвитку території
з боку органів
У межах кош- місцевого самовряторису на
дування,
відповідний рік підвищення якості
надання
адміністративних
та громадських
послуг населенню
на території
сільської ради
У межах

Залучення
населення до

кошторисних
видатків

управління
розвитком
території,
підвищення рівня
громадської
активності

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

1

Урочисті заходи з нагоди
загальнодержавних свят,
пам’ятних дат, урочистості з
нагоди Дня місцевого
самоврядування

Щороку

2

Організація та проведення
конкурсу «Краща спортивна
інфраструктура сільської ради»,
нагородження переможців

3

Висвітлення діяльності депутатів
сільської ради у засобах масової
інформації та кращої практики
Щороку
діяльності територіальної громади
села

Щороку

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

Сільський
бюджет

Підвищення рівня
інформованості
громадян про
діяльність органів
місцевого
самоврядування

Сільський
бюджет

Пропагування
спорту, як основи
здорового способу
життя,заохочення
кращих
спортсменів

Сільський
бюджет

Створення
прозорої системи
для прийняття
управ-лінських
рішень органами
місцевого
самоврядування,

У межах
кошторисних
видатків

підвищення довіри
до органів
місцевого
самоврядування
всіх рівнів

4

5

Відзначення грамотами,
подяками, цінними подарунками,
іншими заохоченнями з нагоди
професійних, державних свят,
пам’ятних дат сіл,
Щороку
підприємств,установ та
організацій за значний внесок у
розвиток місцевого
самоврядування
Організація спортивних змагань
серед депутатів сільської ради та
працівників органу місцевого
Щороку
самоврядування села ,
популяризація спорту і здорового
способу життя

Сільська рада

Сільська рада

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

У межах
кошторисних
видатків

У межах
кошторисних
видатків

Поширення позитивного досвіду
діяльності органів
місцевого самоврядування всіх
рівнів, мотивація
профе-сійної
діяльності
Пропаганда
здорового способу
життя, заохочення
депутатів до
активного заняття
спортом

РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1

Утримання в належному
санітарно- технічному стані
адміністративної будівлі сільської Щороку
ради за адресою: с. Гора вул.
Центральна, 5.

Сільська рада

Сільський
бюджет

В межах
кошторисних
видатків

Забезпечення належних умов
роботи для
працівників органу
виконавчої влади

2

3

4

Замовлення технічної
документації БТІ на об’єкти
нерухомості, які знаходяться у
комунальній власності
територіальної громади (якщо
метою виготовлення є передача в
Щороку
оренду або приватизація –
підлягає відшкодуванню
орендарями та покупцями згідно з
зобов’язаннями, передбаченими в
договорах оренди та купівліпродажу)
Впорядкування земельних
відносин, отримання кадастрових
номерів земельних ділянок, якими
користуються суб’єкти власності
територіальної громади (якщо
метою виготовлення є передача в
Щороку
оренду або приватизація –
підлягає відшкодуванню
орендарями та покупцями згідно з
зобов’язаннями, передбаченими в
договорах оренди та купівліпродажу)
Виготовлення незалежних оцінок
об’єктів комунальної власності Щороку
тери-торіальної громади села

Сільська рада

Сільська рада

Сільська рада

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

У межах
кошторисних
видатків

У межах
кошторисних
видатків

У межах
кошторисних

Отримання
технічної
документації на
об’єкти
нерухомості, які
знаходяться в
межах комунальної
власності
територіальної
громади

Узагальнення
земельних ділянок,
якими
користуються
суб’єкти власності
територіальної
громади села

Визначення
ринкової вартості
відповідних

видатків

7

Розміщення інформаційних
повідомлень щодо управління
майном, приватизації, оренди,
проведення конкурсів тощо в
засобах масової інформації

Щороку

Сільська рада

Сільський
бюджет

У межах
кошторисних
видатків

ВСЬОГО:

Секретар сільської ради

Л.Ф.Шершень

об’єктів
комунальної
власності
Оприлюднення
інформації щодо
майна
територіальної
громади сільської
ради

