УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я № ___

__ 2019 р.

__ сесія 7 скликання

Про затвердження Районної програми із забезпечення фінансовими,
матеріально-технічними та іншими ресурсами Теплицької районної
державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих
Теплицькою районною радою, на 2019 – 2020 роки
Керуючись приписами п.16 ч.1 ст.43, ст.44, ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення №43 Теплицької районної ради
від 15.03.2011р. «Про делегування повноважень Теплицької районної ради
Теплицькій районній державній адміністрації», враховуючи клопотання голови
районної державної адміністрації, висновки постійних комісій районної ради з
питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно – територіального
устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення
законності та правопорядку, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Районну програму із забезпечення фінансовими, матеріальнотехнічними та іншими ресурсами Теплицької районної державної адміністрації для
виконання повноважень, делегованих Теплицькою районною радою, на 2019 -2020
роки (далі - Програма) (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми
та інформувати Теплицьку районну раду про хід її виконання щороку до 20 січня
року, наступного за звітним.
3.Фінансування програми здійснювати з районного бюджету в межах
фінансових ресурсів, затверджених на відповідний рік.
4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
Голова районної ради

Т.Сокотнюк

Додаток
до рішення ___ сесії 7 скликання
від __._.2019 р. № __
РАЙОННА ПРОГРАМА
із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами
Теплицької районної державної адміністрації для виконання повноважень,
делегованих Теплицькою районною радою, на 2019 - 2020 роки
1. Загальна характеристика програми.
1.
2.

3.
4.

Ініціатори розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення
Програми
Розробник Програми
Відповідальний
виконавець Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації
Програми
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми,
всього
у тому числі:
коштів районного
бюджету
коштів інших джерел

7.

9.

1)
2)

Теплицька районна державна адміністрація

-

Теплицька районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація,
Фінансове управління районної державної
адміністрації
Районна державна адміністрація,
Фінансове управління районної державної
адміністрації
2019 – 2020 роки

Районний бюджет

390 тис. гривень

390 тис. гривень
-

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма забезпечення виконання Теплицькою районною державною
адміністрацією, делегованих їй районною радою повноважень на 2019-2020 роки
(далі – Програма), розроблена відповідно до положень статей 14, 15, 34 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням Теплицької районної ради від 12.03.2011 року «Про делегування
повноважень Теплицької районної ради Теплицькій районній державній
адміністрації», районній державній адміністрації делеговано ряд повноважень.
Зокрема, до делегованих повноважень віднесено: підготовку і внесення на
розгляд та затвердження районною радою проектів програм соціальноекономічного та культурного розвитку району, різних цільових програм з інших
питань, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району,
ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, підготовка і
подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і
пропозицій до проекту районного бюджету. Районна державна адміністрація
забезпечує на території району відповідно до делегованих повноважень розвиток
житлово-комунальної сфери, дорожнього господарства, транспортного сполучення,
земельних відносин, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, фізичної
культури і спорту та інші.
Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях
виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.
Хід виконання актів законодавства, районних програм, розпоряджень голови
райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях сесій районної ради,
колегій, розширених нарадах при голові райдержадміністрації, нарадах, семінарах
за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій.
Працівниками райдержадміністрації, з метою надання методичної допомоги
посадовим особам місцевого самоврядування та головним розпорядникам коштів,
готуються методичні рекомендації з питань організації роботи сільських рад,
зокрема: типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для органів
місцевого самоврядування, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок,
типові форми рішення про затвердження місцевих бюджетів з відповідними
додатками, інструкції з підготовки бюджетних запитів головним розпорядником
бюджетних коштів до проекту районного бюджету та при внесенні змін до нього,
інше. Постійно здійснюється розсилка розпорядчих документів голови
райдержадміністрації сільським, селищній радам, змін до чинного законодавства
України, тощо.
Для виконання делегованих повноважень мобілізуються усі наявні ресурси –
матеріально-технічні, трудові, фінансові. Фінансування видатків на забезпечення
діяльності райдержадміністрації, структурних підрозділів паливно-мастильними
матеріалами, канцелярськими товарами, послугами зв'язку, іншими послугами - є
недостатнім, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що
не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання
делегованих повноважень.

З метою забезпечення ефективного виконання районною державною
адміністрацією делегованих районною радою повноважень виникає необхідність
залучення додаткових коштів. Разом з тим, використання коштів з позабюджетних
джерел обмежується законодавством. Тому, передбачається використання
програмно-цільового методу залучення коштів районного бюджету.
Додаткове залучення коштів з районного бюджету надасть можливість
районній державній адміністрації якісно та ефективно здійснювати делеговані
районною радою повноваження на території району, вирішувати питання
подальшого соціально – економічного розвитку та інвестиційної діяльності району.
3. Мета Програми
Метою Програми є:
- забезпечення якісного та ефективного виконання повноважень, делегованих
районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом
районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими
структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і
комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;
- 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 пропозицій
щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого
самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та
культурного розвитку району;
фінансування
видатків
для
часткового
матеріально-технічного,
організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної
адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.
4. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.
Напрями діяльності, завдання і заходи забезпечення виконання Теплицькою
районною державною адміністрацією повноважень делегованих Теплицькою
районною радою на 2019-2020 роки - це дії, спрямовані на забезпечення якісного та
ефективного виконання делегованих повноважень, які здійснюються апаратом
районної держадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними
підрозділами районної держадміністрації, а також консультативними, дорадчими та
іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою
райдержадміністрації з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів.
Напрями діяльності відповідають завданням і функціям відповідального
виконавця Програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію
програми у межах коштів, виділених на цю мету.
Напрями діяльності програми, містять конкретні заходи зі строками
виконання, визначених відповідальних виконавців, обсяги та джерела фінансування
з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.
У межах і формах, визначених Конституцією України, статтею 44 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», законами України, передбачається вирішення
питань:

1. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району,
сприяння інвестиційній діяльності на території району:
- виїзди у місцеві ради з метою участі у сесіях, засіданнях виконкомів, зборах
громадян за місцем проживання, інших заходах, які проводяться в населених
пунктах;
- виїзди робочих груп з метою підготовки аналітичних матеріалів на
засідання колегії райдержадміністрації.
2. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку усіх видів освіти,
охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму.
3. Взаємодія із підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності, залучення їх в порядку, встановленому законом до участі в
обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи:
- виїзди робочих груп у населені пункти з питань благоустрою;
- виїзди робочих груп в населені пункти з питань готовності закладів
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, готовності шкіл до початку
навчального року.
4. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а
також населення.
Напрями діяльності і заходи Програми наведено в Додатку 1.
5. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання заходів Програми, співпраці структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з
виконкомами сільських та селищної рад, активізується діяльність органів місцевого
самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі
злочинністю у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення
місцевих бюджетів, проведення децентралізації та інших реформ.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити належне виконання делегованих повноважень;
- досягнути більш збалансованого економічного і соціального розвитку району,
виконання бюджету, ефективного використання природних, трудових і фінансових
ресурсів;
- забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;
- налагодити взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності;
- впровадити нові методи та підходи у взаємодії райдержадміністрації з
іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
6. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми
Програма забезпечення виконання Теплицькою районною державною
адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2019 - 2020 роки
фінансується за рахунок коштів районного бюджету.
Розпорядником виділених коштів є районна державна адміністрація та
фінансове управління райдержадміністрації.
Напрямки використання коштів, які пропонується залучити до виконання
Програми:
- придбання паперу;

- придбання канцтоварів;
- придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до легкових
автомобілів;
- придбання комп’ютерного обладнання, оргтехніки, тонерів, картриджів;
- видатки на технічне обслуговування, поточний ремонт комп’ютерної,
оргтехніки, тощо
- видатки на утримання орендованих автомобілів (сплата орендної плати,
страхування, техогляд, ремонт автомобілів та інші платежі);
- видатки на послуги з інформатизації та підтримки програмного
забезпечення.
По закінченню фінансового року голова районної державної адміністрації
інформує районну раду про використання коштів на реалізацію положень
Програми.
Обсяг фінансування Програми становить 390 тис. гривень.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Теплицька
райдержадміністрація та постійно діюча комісія з питань соціально-економічного
розвитку та бюджету Теплицької районної ради.

Додаток 1

до Програми забезпечення виконання
Теплицькою районною державною адміністрацією
повноважень делегованих Теплицькою районною
радою на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням
__ сесії районної ради ___ скликання
від ________________ 2019 року

Напрямки діяльності,
завдання і заходи Районної програми забезпечення виконання
Теплицькою районною державною адміністрацією
повноважень делегованих Теплицькою районною радою
на 2019-2020 роки
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Підготовка і внесення
на розгляд
Теплицької районної
ради проектів
програм соціальноекономічного та
культурного розвитку
Теплицького району,
цільових програм з
інших питань,
проектів рішень,
інших матеріалів з
питань, передбачених

Зміст заходів
Програми з
виконання
завдання

Придбання паперу,
канцтоварів

Придбання
комп’ютерного

Відповідальні за
виконання

Районна державна
адміністрація в т.ч.
апарат, сектори та
відділи
райдержадміністрації

Фінансове управління
районної державної
адміністрації
Районна державна
адміністрація в т.ч.

Строки
виконання

2019 – 2020
роки

Орієнтовні обсяги фінансування за
роками виконання, тис. грн
Джерела
фінансування

2019 рік

2020 рік

Усього

Районний
бюджет

28,0

35,0

63,0

6,0

10,0

16,0

10,0

10,0

20,0

Очікуваний
результат
виконання
заходу, у тому
числі
за роками
виконання
Підвищення
якості
виконання
райдержадміністрацією
делегованих
повноважень,
наданих
районною
радою,
передбачених
ст. 44 Закону
України

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
п.1 ст.44 Закону
України «Про місцеве
самоврядування в
Україні»,
забезпечення
виконання рішень
ради;
Проведення нарад,
семінарів, навчань,
презентацій, «круглих
столів», засідань
комісій, колегій,
робочих груп тощо;
підготовка та подання
запитів, інформацій з
питань виконання
делегованих районній
державній
адміністрації
повноважень,
удосконалення
організаційної роботи
із забезпечення
збалансованого
економічного і
соціального розвитку
району, ефективного
використання
природних і
фінансових ресурсів

Зміст заходів
Програми з
виконання
завдання
обладнання,
оргтехніки, тонерів,
картриджів

Технічне
обслуговування та
поточний ремонт
комп’ютерної
техніки, оргтехніки
тощо

Оплата послуг з
інформатизації та
підтримки
програмного

Відповідальні за
виконання

Строки
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за
роками виконання, тис. грн
Джерела
фінансування

2019 рік

2020 рік

Усього

Фінансове управління
районної державної
адміністрації

4,0

6,0

10,0

Районна державна
адміністрація в т.ч.
апарат, сектори та
відділи
райдержадміністрації

15,0

20,0

35,0

Фінансове управління
районної державної
адміністрації

4,0

6,0

10,0

5,0

7,0

12,0

апарат, сектори та
відділи
райдержадміністрації

Фінансове управління
районної державної
адміністрації

2019 – 2020
роки

Районний
бюджет

Очікуваний
результат
виконання
заходу, у тому
«Про місцеве
самоврядування
в Україні»

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Виїзди в
територіальні
громади з метою
забезпечення
виконання
повноважень
передбачених п.1
ст.44 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в
Україні»

Зміст заходів
Програми з
виконання
завдання
забезпечення
Придбання паливномастильних
матеріалів та
запасних частин до
автомобіля

Відповідальні за
виконання

Районна державна
адміністрація в т.ч.
апарат, сектори та
відділи;
Фінансове управління
районної державної
адміністрації

Утримання
орендованих
автомобілів (сплата
орендної плати,
страхування,
технічний огляд,
ремонт та інші
платежі)

Районна державна
адміністрація в т.ч.
апарат, сектори та
відділи

Строки
виконання

2019 – 2020
роки

Орієнтовні обсяги фінансування за
роками виконання, тис. грн
Джерела
фінансування

2019 рік

2020 рік

Усього

Районний
бюджет

60,0

80,0

140,0

33,0

40,0

73,0

5,0

6,0

11,0

Очікуваний
результат
виконання
заходу, у тому
Підвищення
якості
виконання
райдержадміністрацією
делегованих
повноважень,
наданих
районною
радою,
передбачених
ст. 44 Закону
України
«Про місцеве
самоврядування
в Україні»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення ___ сесії районної ради 7 скликання
«Про затвердження Районної програми із забезпечення фінансовими, матеріальнотехнічними та іншими ресурсами Теплицької районної державної адміністрації для
виконання повноважень, делегованих Теплицькою районною радою,
на 2019 – 2020 роки».
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Розроблення проекту рішення зумовлене необхідністю належного забезпечення
діяльності Теплицької райдержадміністрації щодо виконання делегованих повноважень,
створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку
району, підвищення дієвості управлінських рішень та покращення системи регіонального
державного управління в цілому, розвиток співпраці та посилення взаємодії органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
Протягом останніх років фінансування видатків з загального фонду Державного
бюджету не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання
делегованих повноважень. З метою забезпечення ефективного виконання районною
державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень виникає
необхідність залучення додаткових коштів. Разом з тим, використання коштів з
позабюджетних джерел обмежується законодавством. Тому, передбачається використання
програмно-цільового методу залучення коштів районного бюджету.
2. Цілі і завдання рішення
Метою прийняття даного рішення є належне виконання Теплицькою
райдержадміністрацією повноважень делегованих Теплицькою районною радою.
3. Загальна характеристика та основні положення рішення
Рішенням планується затвердити фінансування на виконання делегованих
повноважень зокрема щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального
розвитку району, інших програм, районного бюджету, делегованих повноважень
передбачених ст.44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” для взаємодії
райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування з метою спільного вирішення
питань економічного, соціального та культурного розвитку району.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеві
державні адміністрації», Бюджетний кодекс України.
5. Фінансово-економічний розрахунок
Реалізація програми потребує в 2019 році – 170 тис. грн., 2020 році – 220 тис. грн.,
що загалом за увесь термін реалізації прогарами становить 390 тис. грн. Фінансування
пропонується здійснити з районного бюджету.
6. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення
Реалізація заходів, передбачених рішенням за час дії програми, дасть змогу:
- забезпечити належне виконання делегованих повноважень;
- домогтися більш збалансованого економічного і соціального розвитку району,
ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
- забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;
- поліпшити надання практичної та методичної допомоги органам місцевого
самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень.
Голова районної
державної адміністрації

Л. Марцин

