Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування
у Полтавській області на 2018 –2020 роки

Відповідно до розділу ХІ «Місцеве самоврядування» Конституції України,
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
добровільне об'єднання громад», Європейської хартії місцевого самоврядування,
ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, Указу Президента України
від 30 серпня 2001 року «Про державну підтримку розвитку місцевого
самоврядування в Україні», керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування у Полтавській
області на 2018 – 2020 роки (додається на 23 аркушах).
2. Затвердити Порядок використання коштів Фонду розвитку територій
області (додається на 2 аркушах).
3. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам
розробити і затвердити відповідні програми розвитку місцевого самоврядування
районів і міст.
4. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат обласної
ради, управління майном обласної ради, структурні підрозділи обласної державної
адміністрації, Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій, контроль за виконанням – на постійну
комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.
ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю.БІЛЕНЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
2017 року

ПРОГРАМА
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області
на 2018 – 2020 роки

м. Полтава 2017 рік
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І. Паспорт програми

3.
4.

Ініціатор
розроблення
Програми
Дата,
номер
і
назва
розпорядчого
документа
органу виконавчої влади про
розроблення
проекту
програми
Розробник Програми
Співрозробники Програми

5.

Виконавці Програми

6.

Номер і назва операційної цілі
Стратегії
розвитку
Полтавської області на період
до 2020 року, якій відповідає
Програма
Термін реалізації Програми
Бюджети, з яких залучаються
кошти
на
виконання
Програми
Очікуваний
обсяг
фінансування Програми

1.
2.

7.
8.

9.

Полтавська обласна рада
Протокольне доручення апаратної наради при
голові Полтавської обласної ради від
17 жовтня 2017 року
Полтавська обласна рада
Управління майном Полтавської обласної
ради,
Полтавський
обласний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
Полтавська обласна рада, Полтавська обласна
державна адміністрація, структурні підрозділи
Полтавської обласної державної адміністрації,
управління майном Полтавської обласної ради,
районні ради, міські ради міст обласного
значення, міські ради міст районного значення,
сільські, селищні ради, об’єднані територіальні
громади,
Полтавський
обласний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій, Головне
управління державної казначейської служби
України у Полтавській області, Управління
Північно-Східного офісу Держаудитслужби в
Полтавській області
1.4.
Створення
ефективної
системи
самоврядування та соціальної активності
населення
2018 – 2020 роки
Обласний, районний, міські, сільські, селищні.
Обсяг фінансування Програми визначається
щороку у межах наявного фінансового ресурсу
обласного
та
місцевих
бюджетів
та
надходжень з інших джерел, не заборонених
чинним законодавством, відповідно до
запланованих заходів
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ІІ. Загальні положення
Збереження основних принципів, посилення ролі місцевого
самоврядування, забезпечення на регіональному та 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 у Полтавській області на
2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена з метою створення належних
умов для реалізації територіальними та об'єднаними територіальними
громадами області прав і повноважень, визначених статтею 140 Конституції
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
добровільне об'єднання територіальних громад", Європейською Хартією
місцевого самоврядування, ратифікованою 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
Полтавській області та успішне виконання основних завдань Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні,
схваленої
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
01 квітня 2014 року № 333-р.
Фінансування Програми відбуватиметься у межах кошторисних
видатків по головних розпорядниках коштів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством, відповідно до заходів, які плануються на основі
пропозицій на кожен конкретний рік та розвитку інституційних основ
місцевого самоврядування.
ІІІ. Визначення проблем, на які спрямована Програма
В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування,
ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд
базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи
діяльності органів місцевого самоврядування.
Проте практичний досвід діяльності органів місцевого самоврядування
виявив актуальні проблеми, а саме:
- потреба у якісному кадровому забезпеченні органів місцевого
самоврядування, підвищенні професіоналізму посадових осіб та депутатів
місцевих рад, стимулюванні поширення кращих практик належного
урядування;
- слабка мотивація членів громад до солідарних дій, спрямованих на
захист своїх прав та інтересів у співпраці з органами місцевого самоврядування
і місцевими органами виконавчої влади задля досягнення спільних цілей
розвитку громад;
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- необхідність реформування системи надання адміністративних,
інформаційно-консультативних і соціальних послуг, приведення їх у
відповідність до європейських стандартів;
- необхідність модернізації і зміцнення матеріально-технічної бази
місцевого самоврядування, вдосконалення системи ефективного управління
об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад області;
- необхідність запровадження та розвитку інформаційних технологій та
інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування в
умовах адаптації системи державного управління до потреб інформаційного
суспільства.
Зазначені проблеми зумовлюють необхідність упровадження комплексу
заходів щодо розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на
2018 – 2020 роки.
ІV. Мета Програми
Дана Програма розроблена з метою:
- забезпечення підвищення фахового рівня посадових осіб органів
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, створення належних умов
для їх професійного розвитку;
- сприяння активності жителів територіальних громад Полтавської
області у розв’язанні актуальних проблем розвитку територій;
- поширення позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань
розвитку органів місцевого самоврядування Полтавської області та
удосконалення форм їх співпраці;
- підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді,
відзначення професійних досягнень мешканців області;
- підвищення ефективності використання та збереження майна спільної
власності територіальних громад області;
- cтворення належної матеріально-технічної бази для роботи органів
місцевого самоврядування та здійснення діяльності депутатами місцевих рад
Полтавської області;
- запровадження та розвитку інформаційно - комунікаційних технологій
та інструментів електронного урядування, розвиток системи електронного
документообігу в органах місцевого самоврядування Полтавської області;
- забезпечення належних технічних умов для проведення пленарних
засідань сесій обласної ради, засідань президії та постійних комісій Полтавської
обласної ради.
V. Шляхи і засоби розв’язання проблем
Сучасний етап реформування місцевого самоврядування в Україні
характеризується пошуком нових шляхів реалізації реформи, пов’язаної з
децентралізацією влади, яка, в свою чергу, обумовлює необхідність
перерозподілу повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Це
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вимагає від органів місцевого самоврядування здійснення функцій у нових
умовах діяльності.
Проблеми, які виникають під час виконання цих завдань планується
розв’язати шляхом:
- впровадження інноваційних методів підготовки та підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад;
- максимального залучення населення до прийняття управлінських
рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя;
- удосконалення форм співпраці органів місцевого самоврядування
області, сприяння діяльності асоціаціям та об’єднанням органів місцевого
самоврядування;
- забезпечення доступності та належної якості адміністративних,
інформаційно-консультаційних та соціальних послуг, створення для цього
необхідної ресурсної бази;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних та
делегованих повноважень.
Програма передбачає реалізацію відповідних заходів за умови
стабільного фінансування та матеріального забезпечення.
VІ. Завдання та заходи Програми
Задля досягнення мети Програми планується виконати ряд завдань та
заходів, спрямованих на:
- розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових
осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
- підвищення активності жителів територіальних громад Полтавської
області;
- проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних
громад Полтавської області;
- створення Фонду розвитку територій Полтавської області;
- організацію громадських та соціальних заходів;
- підтримку творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді,
відзначення професійних досягнень мешканців області;
- забезпечення майнових засад місцевого самоврядування, підвищення
ефективності використання та збереження майна спільної власності
територіальних громад області;
- утримання в належному санітарно-технічному стані, забезпечення
охороною, протипожежною безпекою, антитерористичними заходами
адміністративних будівель за адресами: вул. Соборності, 45, вул. Зигіна, 1,
вул. Європейська, 49 у м. Полтава;
забезпечення
виконання
Комунальним
автотранспортним
підприємством обласної ради делегованих повноважень обласною радою
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обласній державній адміністрації та її структурним підрозділам, надання послуг
підприємствам, установам та організаціям органів державної влади та місцевого
самоврядування, виконання заходів регіонального значення, забезпечення
раціонального використання та збереження основних засобів, надання технічної
допомоги і послуг для потреб антитерористичної операції.
VІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел відповідно до чинного законодавства України в
рамках запланованих заходів.
VІІІ. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дозволить:
- підвищити рівень фахової підготовки посадових осіб органів місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад;
- створити систему науково-методичної допомоги органам місцевого
самоврядування в підготовці проектів та програм розвитку територій;
- поліпшити науково-методичне забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування з виконання власних та делегованих повноважень;
- удосконалити форми співпраці органів місцевого самоврядування
області, сприяти діяльності асоціацій та об’єднань органів місцевого
самоврядування щодо вивчення проблем розвитку територій та визначення
шляхів їх вирішення;
- поширити позитивний досвід та створити умови для запровадження
інноваційних ідей у практику діяльності органів місцевого самоврядування;
- підвищити рівень інформованості громадян про діяльність органів
місцевого самоврядування, роботу депутатів місцевих рад;
- презентувати інвестиційний та економічний потенціал регіону,
забезпечити просування на міжнародному державному та міжрегіональному
рівнях позитивного іміджу Полтавської області;
- створити прозору систему для прийняття управлінських рішень
органами місцевого самоврядування, підвищити довіру населення до органів
місцевого самоврядування;
- забезпечити належне інформування посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів;
- підтримати малозахищені верстви населення;
- підтримати представників творчої інтелігенції, студентської та
учнівської молоді, відзначити професійні досягнення мешканців області;
- пропагувати здоровий спосіб життя, заохочувати депутатів до активного
заняття спортом;
- забезпечити всебічне висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування;
- забезпечити належні умови роботи для депутатів, працівників органів
виконавчої влади та виконавчого апарату обласної ради;
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- підвищити ефективність використання майна спільної власності
територіальних громад області:
- утримувати в належному санітарно-технічному стані та забезпечити
охороною, протипожежною безпекою та антитерористичними заходами
адміністративні будівлі за адресами: вул. Соборності, 45, вул. Зигіна, 1,
вул. Європейська, 49 у м. Полтава;
- забезпечити здійснення заходів по виконанню Комунальним
автотранспортним підприємством обласної ради делегованих повноважень
обласною радою обласній державній адміністрації та її структурним
підрозділам, наданню послуг підприємствам, установам та організаціям органів
державної влади та місцевого самоврядування, раціональному використанню та
збереженню основних засобів, наданню технічної допомоги і послуг для
потреб Збройних Сил України та Національної гвардії України в зоні
проведення антитерористичної операції.
- здійснити автоматизацію системи контролю і організації діловодства в
органах місцевого самоврядування та виконавчої влади області.
VIII. Організація виконання і контроль за виконанням Програми
Координація виконання заходів, передбачених Програмою покладається
на Полтавську обласну раду.
Співрозробники та виконавці Програми аналізують хід реалізації
Програми та надають виконавчому апарату Полтавської обласної ради
пропозиції щодо заходів з її виконання по мірі необхідності, а в кінці кожного
року до 20 грудня готують звіт про виконання Програми і подають його на
розгляд обласної ради.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія
обласної ради з питань бюджету та управління майном.
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ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 2018 – 2020 РОКИ
Орієнтовні
Строки
№
обсяги фінансових
Очікувані результати
Джерела
виконанз/п Перелік заходів Програми
Виконавці
ресурсів,
фінансування
ня
тис. грн., у тому числі за
заходу
роками
РОЗДІЛ I
Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад
1

Науково-методичне
забезпечення діяльності
органів місцевого
самоврядування області та
участь у всеукраїнському й
обласному конкурсах
проектів та програм
розвитку місцевого
самоврядування

Щороку Полтавська обласна рада,
Обласний
Полтавський обласний центр
бюджет
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ
і організацій

У межах кошторисних
видатків

Створення системи
науково-методичної
допомоги органам
місцевого
самоврядування в
підготовці проектів та
програм розвитку
територій

2

Підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів
місцевих рад

Щороку Полтавська обласна рада,
Обласний
Полтавський обласний центр
бюджет
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ
і організацій

У межах видатків на
Полтавський обласний
центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій

Підвищення рівня
фахової підготовки
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування,
депутатів місцевих
рад
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3

Проведення тематичних
семінарів, тренінгів,
спеціалізованих курсів тощо,
спрямованих на підвищення
професіоналізму працівників
органів місцевого
самоврядування та
впровадження успішного
досвіду розвитку територій

Щороку Полтавська обласна рада,
Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

2018 рік – 100,0
2019 рік – 100,0
2020 рік – 100,0

Підвищення
професіоналізму
посадових осіб
місцевого
самоврядування та
впровадження
ефективних моделей
розвитку територій

4.

Розроблення та видання
методичних посібників,
рекомендацій за участю
фахівців та науковців (у тому
числі виготовлення
відеофільмів та
відеопосібників з основ
української жестової мови)
для працівників органів влади
та місцевого самоврядування,
комунальних підприємств,
установ і організацій

Щороку Полтавська обласна рада,
Полтавська обласна державна
адміністрація,
Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

2018 рік – 100,0
2019 рік – 100,0
2020 рік – 100,0

Науково-методичне
забезпечення
діяльності органів
місцевого
самоврядування.
Забезпечення
додаткових заходів
щодо впровадження
жестової мови як
засобу спілкування із
особами з
інвалідністю, які
мають часткову
втрату слуху

Проведення щорічних
науково-практичних
конференцій, семінарів,
у т.ч. виїзних, на базі органів
місцевого самоврядування
області

Щороку Полтавська обласна рада,
Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

5.

2018 рік – 100,0
2019 рік – 100,0
2020 рік – 100,0

Поширення науково
обґрунтованого
позитивного досвіду у
вирішенні
проблемних питань
розвитку
територіальних
громад
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6.

7

Запровадження елементів
дистанційного та інших
новітніх інтерактивних
методів навчання для
посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів
місцевих ради (поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення дистанційної
складової навчального
процесу)

2018 –
2019
роки

Полтавська обласна рада,
Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

Навчання депутатів обласної
ради, працівників
виконавчого апарату обласної
ради та працівників
Полтавського обласного
центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій на базі
провідних навчальних
установ, у тому числі, за
кордоном

Щороку Полтавська обласна рада,
Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

2018 рік – 50,0
2019 рік – 50,0

У межах
кошторисних видатків

Забезпечення
безперервності та
мобільності навчання
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування,
депутатів місцевих
рад, заощадження
бюджетних коштів.
поширення
позитивного досвіду у
вирішенні
проблемних питань
розвитку об’єднаних
територіальних
громад
Підвищення рівня
кваліфікації,
отримання нових
знань у питаннях
розвитку засад
місцевого
самоврядування
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8.

Придбання спеціальної
літератури

Щороку Полтавська обласна рада

9.

Проведення навчання за
програмою спеціалізованого
короткострокового
навчального курсу «основи
української жестової мови»
посадових осіб місцевого
самоврядування,
представників органів влади,
працівників комунальних
підприємств, установ і
організацій

2018
рік

Полтавська обласна рада,
Полтавська обласна державна
адміністрація,
Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

2018 рік – 50,0
2019 рік – 50,0
2020 рік – 50,0

Забезпечення
інформування
посадових осіб та
депутатів

Обласний
бюджет

2018 рік – 39,3

Набуття посадовими
особами місцевого
самоврядування,
представниками
органів влади,
комунальних
підприємств, установ і
організацій знань та
навичок, які б
забезпечували
можливості
використання основ
національної жестової
мови, як одного із
важливих засобів у
спілкуванні та наданні
соціальних послуг в
умовах двомовності
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РОЗДІЛ ІІ
Розвиток територіальних громад області
1

Проведення обласного
конкурсу проектів розвитку
територіальних громад
Полтавської області

Щорок
у

Полтавська обласна, районні,
міські, селищні, сільські ради

Обласний
бюджет

2018 рік – 18 000,0
2019 рік – 18 000,0
2020 рік – 18 000,0

Місцеві
бюджети

2.

Створення Фонду розвитку
територій області з метою
забезпечення залучення
депутатів обласної ради до
процесу підбору об’єктів,
установ, закладів на
фінансування з обласного
бюджету

Щороку Полтавська обласна рада,
структурні підрозділи
Полтавської
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
міст обласного значення рад,
об’єднані територіальні
громади та їх структурні
підрозділи

Обласний
бюджет

2018 рік – 85 000,0
2019 рік – 85 000,0
2020 рік – 85 000,0

Поширення
позитивного досвіду
діяльності органів
місцевого
самоврядування та
активне
впровадження
інноваційного підходу
до вирішення питань
розвитку територій.
Забезпечення сталого
розвитку закладів
освіти, охорони
здоров’я, соціального
захисту населення,
інших комунальних
закладів і установ,
розбудову
інфраструктури
Полтавської області
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РОЗДІЛ III
Організація громадських та соціальних заходів
1

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

Щороку

Полтавська обласна рада,
структурні підрозділи
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 рік – 300,0
2019 рік – 300,0
2020 рік – 300,0

Підвищення рівня
інформованості
громадян про
діяльність органів
місцевого
самоврядування

2

Організація та проведення
форумів, фестивалів,
конкурсів, у тому числі
всеукраїнських та
міжнародних, форумів
громадських ініціатив

Щороку

Полтавська обласна рада,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
громадські організації

Обласний
бюджет

У межах кошторисних
видатків

Підвищення рівня
інформованості
громадян про
діяльність органів
місцевого
самоврядування

3

Сплата членських і цільових
внесків до асоціацій, членом
яких є Полтавська обласна
рада

Щороку

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

2018 рік – 350,0
2019 рік – 350,0
2020 рік – 350,0

Вивчення,
узагальнення та
поширення
передового
вітчизняного досвіду
діяльності органів
місцевого
самоврядування
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4

Окремі заходи на виконання
Щороку
розпоряджень та доручень
голови обласної ради,
проведення «круглих столів»,
засідань Координаційної ради
з питань місцевого
самоврядування при голові
обласної ради, дорадчих
органів, створених у обласній
раді або за її участю,
конференцій, у тому числі
Регіональної дорадчої ради
Національного конгресу
місцевого самоврядування в
Полтавській області,
офіційних зустрічей з
керівниками дипломатичних
місій, міжнародних установ,
організацій, фондів, проектів
та програм, керівниками
органів місцевого
самоврядування, у тому числі
інших регіонів та інших
держав, офіційних прийомів
головою обласної ради,
зборів, інших заходів за
участю представників органів
місцевого самоврядування та
громадськості

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

2018 рік – 500,0
2019 рік – 500,0
2020 рік – 500,0

Презентація
інвестиційного та
економічного
потенціалу регіону.
Просування на
міжнародному
державному та
міжрегіональному
рівнях позитивного
іміджу Полтавської
області
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5

Висвітлення діяльності
депутатів обласної ради у
засобах масової інформації та
кращих практик діяльності
територіальних громад
області

Щороку

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

У межах кошторисних
видатків

Створення прозорої
системи для
прийняття
управлінських рішень
органами місцевого
самоврядування,
підвищення довіри до
органів місцевого
самоврядування всіх
рівнів

6

Відзначення Почесними
Грамотами, Грамотами,
Подяками, почесними
відзнаками обласної ради нагрудними знаками «За
вірність народу України»,
Свідоцтвами про занесення
до «Книги Пошани»
обласної ради, цінними
подарунками, іншими
заохоченнями за особисті
заслуги у соціальноекономічному розвитку
області, утвердженні
місцевого самоврядування,
захисті суверенітету та
територіальної цілісності
України, вагомі професійні
здобутки, з нагоди
державних, професійних
свят, пам’ятних дат і ювілеїв

Щороку

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

2018 рік – 500,0
2019 рік – 500,0
2020 рік – 500,0

Поширення
позитивного досвіду
діяльності органів
місцевого
самоврядування всіх
рівнів, мотивація
професійної
діяльності,
відзначення
військовослужбовців
за зразкову службу та
успіхи у бойовій
підготовці

16
7

Надання депутатами обласної
ради допомоги
малозахищеним громадянам

Щороку

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

2018 рік – 5 040,0
2019 рік – 5 040,0
2020 рік – 5 040,0

Підтримка
малозахищених
верств населення

8

Організація спортивних
змагань серед депутатів та
працівників органів
місцевого самоврядування
області, популяризація
спорту і здорового способу
життя, участь депутатів та
працівників органів
місцевого самоврядування
області у всеукраїнських і
міжрегіональних змаганнях з
різних видів спорту

Щороку

Полтавська обласна рада,
структурні підрозділи
Полтавської обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

У межах кошторисних
видатків

Пропаганда здорового
способу життя,
заохочення депутатів
до активного заняття
спортом

9

Забезпечення фінансування
премій, заснованих обласною
радою, конкурсу
студентських наукових робіт
«Від студентського
самоврядування – до
самоврядування громад»,
Школи майбутнього
депутата, виготовлення
дипломів лауреатів премій та
переможців конкурсів,
проведення церемоній
нагородження

Щороку

Полтавська обласна рада,
структурні підрозділи
Полтавської обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

У межах кошторисних
видатків

Підтримка творчої
інтелігенції,
студентської та
учнівської молоді,
відзначення
професійних заслуг
кращих працівників
галузі освіти і охорони
здоров'я, громадян за
вагомий внесок у
національнопатріотичне виховання
молоді тощо

17
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1

Відшкодування витрат
депутатам обласної ради,
пов'язаних з депутатською
діяльністю.

Щороку

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

2018 рік – 110,0
2019 рік – 110,0
2020 рік – 110,0

РОЗДІЛ IV
Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування
Утримання в належному санітарно- Щороку Полтавська обласна рада,
Обласний 2018 рік – 9 719,1
технічному стані та забезпечення
управління майном
бюджет
2019 рік – 8 926,85
охороною, протипожежною
Полтавської обласної ради,
2020 рік – 9 233,06
безпекою, антитерористичними
Комунальна установа
заходами адміністративних будівель
Полтавської обласної ради
обласної ради та прилеглих
з експлуатації
територій за адресами: вул.
адміністративних будівель
Соборності, 45;
Зигіна, 1; Європейська, 49 у
м. Полтава, здійснення заходів із
забезпечення функціонування
Комунальної установи Полтавської
обласної ради з експлуатації
адміністративних будівель

Створення умов для
депутатів, що приїздять із
сільської місцевості,
щодо виконання їх
депутатських повноважень;
забезпечення присутності
депутатів на пленарних
засіданнях та засіданнях
постійних комісій обласної
ради

Забезпечення належних
умов роботи для працівників
органів виконавчої влади,
обласної ради та
Комунальної установи
Полтавської обласної ради з
експлуатації
адміністративних будівель
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Поліпшення матеріально-технічної
бази обласної ради для забезпечення
роботи депутатів обласної ради,
технічного та комп’ютерного
забезпечення делегованих
повноважень обласною радою
облдержадміністрації та
структурним підрозділам
облдержадміністрації, Головного
управління державної казначейської
служби України у Полтавській
області, Управління ПівнічноСхідного офісу Держаудитслужби в
Полтавській області

Щороку

Полтавська обласна рада.
Полтавська
облдержадміністрація,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
Головне управління
державної казначейської
служби України у
Полтавській області,
Управління ПівнічноСхідного офісу
Держаудитслужби в
Полтавській області

Обласний Обласна рада – в
Забезпечення належних
бюджет
межах кошторисних умов роботи депутатів
видатків
обласної ради та
працівників
2018 рік – 11000,0
облдержадміністрації,
2019 рік – 11000,0
структурних підрозділів
2020 рік – 11000,0
облдержадміністрації,
поліпшення обслуговування
об’єднаних територіальних
громад та місцевих
бюджетів, збереження та
захист інформації Головного
управління державної
казначейської служби
України у Полтавській
області, Управління
Північно-Східного офісу
Держаудитслужби в
Полтавській області

3

Замовлення технічної документації
БТІ на об’єкти нерухомості, які
знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області (якщо метою
виготовлення є передача в оренду
або приватизація - підлягає
відшкодуванню орендарями та
покупцями згідно з зобов’язаннями,
передбаченими в договорах оренди
та купівлі-продажу)

Щороку

Полтавська обласна рада,
Обласний У межах
управління майном
бюджет
кошторисних
Полтавської обласної ради,
видатків
структурні підрозділи
облдержадміністрації, в
управління яких передано
майно спільної власності
територіальних громад
області

Отримання технічної
документації на об’єкти
нерухомості, які знаходяться
в межах спільної власності
територіальних громад
області
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Проведення реєстрації об’єктів
нерухомості та отримання свідоцтв
про право спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області в особі Полтавської
обласної ради, витягів про
реєстрацію та з реєстру прав
власності (якщо метою
виготовлення є передача в оренду
або приватизація - підлягає
відшкодуванню орендарями та
покупцями згідно з зобов’язаннями,
передбаченими в договорах оренди
та купівлі-продажу)

Щороку

Полтавська обласна рада,
Обласний У межах
управління майном
бюджет
кошторисних
Полтавської обласної ради,
видатків
структурні підрозділи
облдержадміністрації, в
управління яких передано
майно спільної власності
територіальних громад
області

Узаконення об’єктів
нерухомості територіальних
громад сіл, селищ, міст
Полтавської області,
реєстрація цих об’єктів в
Державному реєстрі за
територіальними громадами
області

5

Впорядкування земельних відносин,
отримання кадастрових номерів
земельних ділянок, якими
користуються суб’єкти спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області (якщо
метою виготовлення є передача в
оренду або приватизація - підлягає
відшкодуванню орендарями та
покупцями згідно з зобов’язаннями,
передбаченими в договорах оренди
та купівлі-продажу)

Щороку

Полтавська обласна рада,
управління майном
Полтавської обласної
ради, структурні
підрозділи
облдержадміністрації, в
управління яких передано
майно спільної власності
територіальних громад
області

Узагальнення земельних
ділянок, якими користуються
суб’єкти спільної власності
територіальних громад
області

Обласний
бюджет

У межах
кошторисних
видатків
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Виготовлення незалежних оцінок
об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області та рецензій на звіт
(якщо метою виготовлення є
передача в оренду або приватизація
- підлягає відшкодуванню
орендарями та покупцями згідно з
зобов’язаннями, передбаченими в
договорах оренди та купівліпродажу)

Щороку

Полтавська обласна рада,
управління майном
Полтавської обласної
ради, структурні
підрозділи
облдержадміністрації, в
управління яких передано
майно спільної власності
територіальних громад
області

Обласний
бюджет

У межах
кошторисних
видатків

Визначення ринкової
(справедливої) вартості
відповідних об’єктів спільної
власності

7

Замовлення аудиторської перевірки
діяльності обласних комунальних
підприємств, установ, закладів

Щороку

Полтавська обласна рада,
управління майном
Полтавської обласної
ради, структурні
підрозділи
облдержадміністрації, в
управління яких передано
майно спільної власності
територіальних громад
області

Обласний
бюджет

У межах
кошторисних
видатків

Відповідність фінансової
звітності у всіх суттєвих
аспектах інструкціям, які
регламентую порядок
підтримки і надання
фінансової звітності

8

Забезпечення ліквідації обласних
комунальних підприємств

Щороку

Полтавська обласна рада, Обласний
управління майном
бюджет
Полтавської обласної ради

У межах
кошторисних
видатків

Забезпечення ефективності
управління майном
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10

Забезпечення виконання
Щороку
Комунальним автотранспортним
підприємством обласної ради
делегованих обласною радою
повноважень обласній державній
адміністрації та її структурним
підрозділам заходів регіонального
значення, надання послуг
підприємствам, установам та
організаціям органів державної
влади та місцевого самоврядування,
заходів з функціонування
Комунального автотранспортного
підприємства обласної ради,
раціонального використання та
збереження основних засобів,
наданню технічної допомоги і
послуг для потреб
антитерористичної операції
Виконання облдержадміністрацією
Щороку
делегованих повноважень обласної
ради та забезпечення належних умов
роботи працівників

Полтавська обласна рада,
управління майном
обласної ради,
облдержадміністрація,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
Комунальне
автотранспортне
підприємство Полтавської
обласної ради

Обласний
бюджет

2018 рік – 1800,0
2019 рік – 2000,0
2020 рік – 2000,0

Забезпечення
автотранспортними
послугами заходів
регіонального значення.
Створення належних умов
роботи для працівників
Комунального
автотранспортного
підприємства обласної ради,
оплата проведення ремонтів
та технічного
обслуговування
автотранспорту, придбання
ПММ, автогуми та
матеріалів для потреб
антитерористичної операції

Полтавська
облдержадміністрація,
структурні підрозділи
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 рік – 11 000,0
2019 рік – 15 000,0
2020 рік – 15 000,0

Формування ефективної
системи роботи апарату
облдержадміністрації та
структурних підрозділів
облдержадміністрації,
ефективне використання
трудових та фінансових
ресурсів, оплата праці
працівників, послуг зв’язку,
теплопостачання,
електроенергії та оплата
послуг (крім комунальних) в
приміщеннях, що
знаходяться в комунальній
власності
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Розміщення інформаційних
повідомлень щодо управління
майном, приватизації, оренди,
проведення конкурсів тощо в
засобах масової інформації

Щороку

Полтавська обласна рада,
управління майном
Полтавської обласної
ради, структурні
підрозділи
облдержадміністрації, в
управління яких передано
майно спільної власності
територіальних громад
області

Обласний
бюджет

У межах
кошторисних
видатків

Оприлюднення інформації
щодо майна територіальних
громад області

12

Здійснення супроводу єдиної
системи електронного
документообігу Полтавської
обласної ради, Полтавської
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, органів
місцевого самоврядування, установ,
організацій і підприємств
комунальної власності.

2018 рік

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

В межах
кошторисних
видатків

Забезпечення виконання
Закону України «Про
електронні документи та
електронний документообіг»
в органах місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Полтавської області

13

Поповнення статутного капіталу
Полтавського обласного
комунального підприємства
прикладних інформаційних
технологій “Освітаінфоком”

2018 рік

Департамент освіти і
науки Полтавської
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

500,0

Створення відділу ІТтехнологій для розробки,
впровадження та супроводу
програмного забезпечення
Полтавської обласної ради,
Полтавської
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
органів місцевого
самоврядування, установ,
організацій і підприємств
комунальної власності.
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Придбання та модернізація
електронної системи голосування у
залі проведення пленарних засідань
сесій та технічного обладнання залу
засідань постійних комісій та
президії Полтавської обласної ради
(к.422)

2018 рік

Полтавська обласна рада

Обласний
бюджет

16 000,0

Забезпечення якісної роботи
електронної системи
голосування під час
пленарних засідань сесій
обласної ради та створення
технічних умов для
проведення засідань
постійних комісій обласної
ради, президії обласної ради,
конкурсних комісій, інших
офіційних заходів

24
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради
2017 року

ПОРЯДОК
використання коштів Фонду розвитку територій області
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Фонду розвитку
територій області (далі – Фонд).
Порядок розроблений на виконання Програми розвитку місцевого
самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки.
2. Фонд створюється за рахунок коштів бюджету розвитку обласного
бюджету з метою забезпечення розвитку територій області та використовується
на:
-будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури
комунальної власності області;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(капітальні видатки) для бюджетних установ комунальної власності;
- інші заходи розвитку.
3. Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого
самоврядування (міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад), головні розпорядники коштів обласного бюджету подають
Департаменту фінансів облдержадміністрації пропозиції щодо переліку об’єктів
та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду, погоджені з
депутатами обласної ради, згідно додатку.
4. Для прийняття рішень щодо визначення переліку об’єктів та заходів, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку територій області,
за розпорядженням голови обласної державної адміністрації утворюється
відповідна робоча група, яку очолює заступник голови облдержадміністрації,
затверджується її склад. Робоча група утворюється на період дії відповідного
положення.
5. До складу робочої групи входять представники структурних підрозділів
облдержадміністрації, профільних комісій обласної ради.
6. Департамент фінансів облдержадміністрації на підставі рішення робочої
групи узагальнює пропозиції щодо переліку об’єктів та заходів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку територій області та подає
на розгляд робочої групи.
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7. Робоча група здійснює розгляд відповідних пропозицій з метою
відповідності поданих заявок напрямкам використання Фонду.
8. За рішенням робочої групи Департамент фінансів облдержадміністрації
готує проект розпорядження голови облдержадміністрації про затвердження
переліків об’єктів та заходів, що реалізуються за рахунок коштів Фонду.
9. Перелік об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів Фонду розвитку територій області, затверджується розпорядженням
голови обласної державної адміністрації.
10. Зміни до переліку об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів Фонду розвитку територій області проводяться у аналогічному
порядку їх затвердження.
11. Головні розпорядники коштів визначаються рішеннями сесій обласної
та місцевих рад.
12. Перерахування коштів здійснюється в установленому порядку.
13. Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого
самоврядування (міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад), головні розпорядники коштів обласного бюджету подають щокварталу
до 10 числа Департаменту фінансів облдержадміністрації інформацію про
використання коштів у розрізі об’єктів і заходів.

