МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 381

Про районну програму підтримки
органів виконавчої влади на 2020 рік
Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 85 Бюджетного кодексу України,
пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з питань
бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та
протидії корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року №
376/145/62,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму підтримки органів виконавчої влади на 2020 рік (далі Програма), що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С. Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
13 грудня 2019 року № 381

Районна програма
підтримки органів виконавчої влади
на 2020 рік
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Починаючи з 2015 року Кабінетом Міністрів України започатковано впровадити ряд
реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації
повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань
щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з
урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих
бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я та культури.
За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності
відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої
влади, зокрема районної ланки.
У межах своїх повноважень райдержадміністрація здійснює функції виконавчої влади
на території Маловисківського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою.
Для забезпечення функцій, покладених державою на районну державну адміністрацію
та виконання завдань, делегованих їй районною радою, необхідне достатнє фінансування.
Районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та
матеріально-технічному забезпеченні.
Потребують нагального вирішення ряд проблемних питань:
• забезпечення проведення видатків за захищеними статтями , а саме : оплата
комунальних послуг та енергоносіїв;
• приведення до належного рівня інформаційно – телекомунікаційної мережі
райдержадміністрації та її структурних підрозділів;
• проведення витрат на ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та іншого
обладнання; проведення поточних ремонтів адміністративних приміщень. Для
забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих
повноважень, переданих районною радою та функцій, покладених державою, з метою
оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району,
райдержадміністрації необхідно:
• проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району;
здійснювати виїзні перевірки з питань легалізації заробітної плати та робочих місць в
населених пунктах району;
• здійснювати моніторинг торговельної мережі щодо дотримання вимог чинного
законодавства в сфері торгівлі суб’єктами господарювання; проводити зустрічі із
громадами району з питань децентралізації влади, упровадження реформ;
• вивчення питання забезпечення транспортного сполучення та якості надання
медичних, освітніх, культосвітніх послуг;
• брати участь в основних організаційно-масових заходах суспільно-політичного,
економічного та культурного характеру, які проводитимуться в районі задля
сприяння консолідації суспільства, налагодження діалогу між владою та
громадськістю. 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.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення
конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та
стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників
апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань програми
передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади
районної ланки.
Таким чином, створення і підтримка належних умов для ефективного функціонування
райдержадміністрації та її структурних підрозділів є проблемою, для розв’язання якої
розроблена дана Програма.
ІІ. Мета та завдання Програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи райдержадміністрації та її
структурних підрозділів. Метою Програми є:
• поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і
стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення
чисельності працівників, покращення якості адміністративних послуг громадянам ;
• підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної
влади шляхом співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування;
• забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території
району, утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспільства,
забезпечення відкритості в діяльності районної державної адміністрації;
• забезпечення виконання власних та делегованих районною радою повноважень
районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної
адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами;
• надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування
з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення
взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань
економічного, соціального та культурного розвитку району.
Мету Програми передбачається досягти шляхом:
• удосконалення системи управління в органах виконавчої влади;
• підвищення інформованості жителів району про Програму соціально-економічного
розвитку Маловисківського району;
• виконання бюджету та державні, регіональні, місцеві програми тощо;
• підвищення зворотного зв'язку із населенням району та участі громадськості у
районному та місцевому управліннях;
• проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і
в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної
допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо
поглиблення взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення
питань економічного, соціального та культурного розвитку району; презентації
району у межах області, України і за її межами
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету затверджених рішенням ради відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України
Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатках 1-2.

•
•
•
•
•

ІV. Очікувані результати
У результаті виконання Програми очікується:
виконання в більш якісній мірі власних та делегованих повноважень
райдержадміністрацією та її структурними підрозділами;
збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та
культурного потенціалу району;
поглиблене вивчення економічного та соціального стану територіальних громад;
покращення надання адміністративних послуг населенню району;
побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і

стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення
чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з
боку посадових осіб.
VI. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми покладається на Маловисківську районну державну
адміністрацію та її структурні підрозділи. Розподіл видатків здійснюється за
розпорядженням голови районної державної адміністрації .
Фінансове управління Маловисківської районної державної адміністрації до 10 числа
місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми
Маловисківській районній раді та постійній комісії районної ради з питань бюджету,
власності та інвестиційної діяльності.
_____________________________________

Додаток 1
до Програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
тис. грн.
2020 рік

Усього,
у тому числі:
районний бюджет

Усього витрат на
виконання
Програми

2 010,0

2 010,0

2 010,0

2 010,0

_____________________________________________

Додаток 2
до Програми

ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ
підтримки органів виконавчої влади на 2020 рік
1.

Програма затверджена

Рішенням Маловисківської районної ради
від 13 грудня 2019 року № 381

2.

Ініціатор розроблення Програми

Фінансове управління Маловисківської
районної державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми

Розпорядження голови Маловисківської
районної державної адміністрації від 25
жовтня 2019 року № 258-р

4.

Розробник Програми

Фінансове управління Маловисківської
районної державної адміністрації

5.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи районної
державної адміністрації

6.

Відповідальний виконавець
Програми

Маловисківська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
районної державної адміністрації

7.

Учасники Програми

Маловисківська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
районної державної адміністрації

8.

Термін реалізації Програми

2020 рік

9.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми

Районний бюджет

10.

Обсяг фінансових ресурсів для
реалізації Програми

2010,0 тис.грн.

11.

Основні джерела
фінансування програми

Районний бюджет

Додаток 3
до Програми
Перелік завдань, заходів та показників районної програми підтримки органів
виконавчої влади на 2020 рік, тис. грн.
№ Назва завдання Перелік заходів
Показ Виконавец
Фінансува Очікуваний
Джерела 2020
рік
Обсяг
Районна
Районний
Покращення
1. Забезпечення Забезпечення
фінансово державна
бюджет 1100,0
фінансової та
фінансової бази матеріальної
підтримки
го
матеріально –
для
адміністра
ресурсу ція та її
технічної бази
працівників,
підтримки
органів
структурні
діяльності
в частині
виконавчої
підрозділи
виплати
органів
910,0
влади,
виконавчої
основних
що
складових
влади
забезпечить
заробітної
плати
можливість
виконувати
Збільшення
видатків на
належним
утримання РДА
чином
та її структурних
функції,
підрозділів в
покладені на
частині : оплати
місцеві
комунальних
державні
послуг та
адміністрації
енергоносіїв ,
погашення
заборгованості
за комунальні
послуги та
енергоносії,
201
РАЗОМ :
00
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