
 

 

 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

27 сесія                            VІІІ cкликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 березня 2023 року         № 27-__/VІІІ 

 
 

Про внесення змін до «Програми  

розвитку місцевого самоврядування 

в Руськополянській територіальній 

громаді на 2023-2025 роки» 

  

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про статус депутатів місцевих рад», «Про державні цільові програми», 

Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 30 серпня 2001 року 

№749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в 

Україні», Програми державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в 

Україні, постанови кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №106 «Про 

затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи рекомендації 

постійних комісій сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і з 

питань прав людини, законності, правопорядку,  протидії корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Руськополянська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до «Програми розвитку місцевого самоврядування в 

Руськополянській територіальній громаді на 2023-2025 роки» та викласти в новій 

редакції Додатки 1-2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва і з питань прав людини, законності, 

правопорядку,  протидії корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

Сільський голова                        Олег ГРИЦЕНКО 

 

 



Додаток 1 
        до рішення сільської ради 

        від 07.03.2023 № 27-__/VІІІ 

 

Паспорт 

Програми розвитку місцевого самоврядування  

в Руськополянській територіальній громаді на 2023-2025 роки 

 

1. Замовник програми: Руськополянська сільська рада. 
2. Розробник Програми: Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 
3. Термін реалізації Програми: 2023-2025 роки. 

4. Етапи фінансування програми: щорічно. 
5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.): в межах 

кошторисних призначень. 

 

Джерела фінансування Обсяг 

фінансування 

 

у тому  числі  за роками 

2023 2024 2025 

 

 

Бюджет 

Руськополянської 

сільської ради 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисни

х 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 
 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 
- формування самодостатніх і економічно незалежних територіальних 

громад; 

- ефективне здійснення депутатами сільської ради своїх повноважень; 
- створення належних умов для виконання сільською радою власних та 

делегованих повноважень; 

- створення комфортних умов для роботи та виконання повноважень 
посадовими особами органу місцевого самоврядування; 

- створення єдиної системи інформаційно - аналітичного 

забезпечення   діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості 

та   оперативного інформування; 

- створення прозорої системи прийняття управлінських рішень органом 

місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органу місцевого 

самоврядування. 

 

7. Термін проведення звітності: щорічно. 
 

  



Загальна частина 

 
Руськополянська сільська рада, відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» представляє інтереси жителів Руськополянської 

сільської ради, здійснює від імені та в інтересах громади відповідні функції і 

повноваження. 

Програма розвитку місцевого самоврядування Руськополянської 

територіальній громаді 2023-2025  роки (далі - Програма) розроблена з метою 

створення належних умов для реалізації громадою 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 самоврядування 

у Руськополянській сільській раді  як важливої складової становлення 

громадянського суспільства. 

Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління 

суттєвою часткою публічних справ під власну відповідальність, в інтересах 

місцевого населення. Це право на території Руськополянської громади 

здійснюється Руськополянською сільською радою, її депутатським корпусом та 

виконавчим апаратом. 

Дана Програма є концептуальною та передбачає основні напрямки розвитку 

місцевого самоврядування Руськополянської сільської ради  на 2023-2025 роки. 

 

Мета Програми 

 

Метою програми розвитку місцевого самоврядування Руськополянської 

територіальній громаді:  

- забезпечення сталого місцевого розвитку, удосконалення правових засад 
місцевого самоврядування; 

- раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи 
місцевого самоврядування;  

- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування; 
- поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту 

населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні; 

- посилення скоординованості та поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад 

щодо вирішення нагальних проблем розвитку; 

  

Основними завданнями Програми є: 
 

- створення позитивного іміджу Руськополянської сільської ради в Україні та 
за кордоном, як інвестиційно-привабливої території шляхом започаткування 



співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого 

самоврядування та громадськими об’єднаннями, поширення інформації про 

громаду; 

- формування самодостатніх і економічно незалежних громад; 
- удосконалення механізмів управління об'єктами комунальної власності та 

спільної власності територіальних громад; 

- надання якісних адміністративних, управлінських, інформаційних, 
консультативних та інших послуг на принципах прозорості, оперативності, 

доступності та зручності для суб’єктів звернень; 

- підвищення професійного рівня посадових осіб та спеціалістів органу 
місцевого самоврядування; 

- залучення громадських організацій, жителів сіл до процесів розвитку 
місцевого самоврядування; 

- залучення інвестицій, у тому числі від міжнародних організацій. 
- організація громадських та соціальних заходів 
- підвищення професійного рівня посадових осіб та спеціалістів органу 

місцевого самоврядування; 

- створення належних умов для реалізації територіальними громадами та 
органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених 

Конституцією та законами України; 

- підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого 
самоврядування та розв'язання актуальних проблем у цій сфері; 

- погашення та недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. 
 

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми  Руськополянської сільської ради на 2023-2025 роки 

буде здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок 

коштів сільського бюджету, інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік 

передбачаються щорічно при формуванні  бюджету і затверджуються рішенням 

сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період. 

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

Головними напрямами реалізації Програми є: 

 
- забезпечення практичної допомоги органам місцевого самоврядування у 

здійсненні ними власних та делегованих повноважень, взаємодії з 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності; 

- навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, проведення навчальних семінарів, наукової, науково-дослідної 

та науково-методичної роботи; 



- зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування; 
- участь у щорічних обласних конкурсах та заходах з нагоди Дня місцевого 

самоврядування, участь у роботі асоціацій, спілок, фондів, створених органами 

місцевого самоврядування, відзначення пам'ятних дат; 

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової 
інформації; 

- впровадження пілотних проектів органів місцевого самоврядування та інше; 
- погашення та недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. 

 

Очікувані результати виконання Програми: 

 
Спільні дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на основі 

конструктивного та ділового партнерства будуть сприяти: 

- підвищення якості та розширення кількості надання різновекторних  послуг 
населенню громади та поліпшення екологічного стану, збереження культурних 

традицій; 

- створення належних умов для виконання сільською радою власних та 

делегованих повноважень; 

- розв’язанню першочергових проблемних питань  громади. 

Очікуваним результатом виконання Програми є комплексне вирішення 

всього спектру основних функціональних завдань, які відносяться до сфери 

взаємовідносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
 

 

Секретар сільської ради                                                                          Надія ШПАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток  

  до Програми розвитку місцевого  

самоврядування в Руськополянській 

територіальній громаді на 2023-2025 

роки 

 
Перелік організаційних заходів виконання Програми 

 

№ 

п/п 
ЗАХОДИ Виконавець 

Джерела 

фінансування 

1 Проведення тематичних зустрічей, 

науково-практичних конференцій, 

семінарів, “круглих столів”, прес- 

конференцій, обмін досвідом з іншими 

органами місцевого самоврядування з 

питань розвитку місцевого  

самоврядування. 

Виконавчий апарат 

сільської ради  

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

2 Прийом делегацій по обміну досвідом, 

офіційних прийомів, відрядження 

депутатів, посадових осіб сільської ради. 

Залучення експертів, науковців та інших 

спеціалістів для надання практичної 

допомоги в діяльності сільської ради. 

Виконавчий апарат 

сільської ради 

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

3 Матеріально-технічне забезпечення для  

засідань постійних комісій, сесій 

сільської ради, навчання з теорії та 

практики місцевого самоврядування. 

Виконавчий апарат 

сільської ради 

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

4 Утримання в належному санітарно-

технічному стані та забезпечення 

охороною, протипожежною безпекою, 

адміністративні будівлі сільської ради 

адміністративних будівель. 

Виконавчий апарат 

сільської ради 

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

5 Поліпшення матеріально-технічної бази 

сільської ради для забезпечення роботи 

органів місцевого самоврядування . 

Виконавчий апарат 

сільської ради 

В межах 

кошторисних 

призначень 

6 Якісні адміністративні та різновекторні 

послуги для сільських жителів громади. 

Виконавчий апарат 

сільської ради 

В межах 

кошторисних 

призначень 

7 Сприяння підготовці та підвищення 

кваліфікації спеціалістів органів 

місцевого самоврядування, навчання 

Виконавчий 

апарат сільської 

ради 

В межах 

кошторисних 

призначень 



голів, постійних комісій та депутатів 

сільської ради 

8 Оплата витрат на оплату транспортних та 

інших видів послуг для забезпечення 

тісної співпраці між органами місцевого 

самоврядування 

Виконавчий 

апарат сільської 

ради 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

Секретар сільської ради                                                                           Надія ШПАК 

  



                                                                                                                                                                                             Додаток 2 

                                                                                         до рішення сільської ради  

                                                                                 від 07.03.2023 року № 27-__VIІI 

Перелік завдань і заходів 

Програми розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки 
 

№ 

з/п 

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

 

Фінансування  Очікувані результати 

 

   2023 2024 2025  всього  

1. Розвиток кадрового 

потенціалу 

сільської ради 

Підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів 

селищної ради 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Підвищення рівня фахової 

підготовки посадових осіб, 

депутатів селищної ради 

 

  Участь депутатського 

корпусу, посадових осіб 

місцевого самоврядування 

у вивченні, аналізі, 

узагальненні і 

впровадженні вітчизняного 

та світового досвіду 

розвитку місцевого 

самоврядування 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Вивчення й поширення 

позитивного досвіду у вирішенні 

проблемних питань розвитку 

місцевих громад 

2. Розвиток активності 

територіальної 

громади 

Участь в обласному та  

районному конкурсах 

проектів та програм 

розвитку місцевого 

самоврядування 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Упровадження інноваційного 

підходу до вирішення питань 

розвитку території з боку органів 

місцевого самоврядування, 

підвищення якості надання 

адміністративних та громадських 

послуг населенню громади 



  Сприяння співробітництву 

органів місцевого 

самоврядування області з 

органами місцевого 

самоврядування України, 

відповідними 

міжнародними 

організаціями та фондами з 

питань розвитку місцевого 

самоврядування 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

 

3. Зміцнення 

матеріально - 

технічної бази 

сільської ради 

Проведення ремонту 

адмінбудівлі сільської ради 

та ремонти приміщень, де 

розташовані виконавчі 

органи  

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Поліпшення умов надання ОМС 

якісних адміністративних та 

громадських послуг населенню 

  Придбання 

мультимедійного 

обладнання (проектор, 

екран), комп'ютерної 

техніки, картриджів, 

канцелярського приладдя, 

паперу та меблів 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Підвищення ефективності роботи 

виконавчого апарату  селищної 

ради та депутатського корпусу 

4. Висвітлення 

діяльності сільської 

ради 

в ЗМІ та на 

офіційному веб-сайті 

ради 

Висвітлення діяльності 

органів місцевого 

самоврядування в засобах 

масової інформації 

 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Створення прозорої системи у 

прийнятті управлінських рішень, 

підвищення рівня інформованості 

населення  



05. 

Проведення заходів з 

розвитку місцевого 

самоврядування 

Розробити порядок 

громадського обговорення 

містобудівної документації 

та врахування думки 

громадян під час 

здійснення містобудівної 

діяльності  

    Встановлення механізму 

реального впливу громадян на 

містобудівну політику громади і 

як наслідок – зменшення до 

мінімуму числа конфліктних 

ситуацій, пов’язаних із 

ігноруванням думки мешканців 

під час здійснення містобудівної 

політики 

Сплата членських внесків 

до Асоціації органів 

місцевого самоврядування, 

Асоціації ОТГ, Асоціації 

міст України  

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Вивчення, узагальнення та 

поширення передового 

вітчизняного досвіду діяльності 

органів місцевого 

самоврядування 

Відзначення грамотами, 

подяками, нагородами, 

відзнаками, тощо з нагоди 

професійних, державних 

свят, пам’ятних дат селища, 

сіл, закладів,  підприємств 

та організацій громади 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Поширення позитивного досвіду 

діяльності органів місцевого 

самоврядування всіх рівнів, 

мотивація професійної діяльності 

 

Урочисті заходи з нагоди 

Дня місцевого 

самоврядування 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Підвищення авторитету 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Проведення протокольно-

публічних заходів за 

участю представників 

місцевого самоврядування, 

Асоціацій, громадськості 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Обмін досвідом, обговорювання 

та вирішення першочергових 

проблем територіальних громад 

Співфінансування 

переможців конкурсів, 

учасників спільних 

проектів (програм) 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

Упровадження інноваційного 

підходу до вирішення питань 

розвитку території з боку органів 

місцевого самоврядування, 



державних, міжнародних, 

громадських організацій 

(фондів), спрямованих на 

розвиток тергромади 

підвищення якості надання 

адміністративних та громадських 

послуг населенню   

 Разом тис. грн.: В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

В межах 

кошторисни

х 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначен

ь 

 

 

 

                Секретар сільської ради                                                    Надія ШПАК 


