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I. Загальні положення 

 

Місцеве самоврядування виступає одним з важливих принципів 

організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідною 

складовою будь-якого демократичного ладу. Державна політика України у 

сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів 

територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу 

від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної 

частини повноважень, ресурсів та відповідальності.  

Це, в свою чергу, вимагає від органів місцевого самоврядування застосування 

у своїй діяльності нових методів роботи, які повинні будуватися на 

налагодженні партнерства та взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськими організаціями громади, службовцями органів місцевого 

самоврядування різних рівнів, експертами, науковцями, членами 

територіальної громади.  

Одночасно ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, 

вимагає від них здійснення нових функцій, виконання принципово нових 

завдань, що вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів 

місцевого самоврядування, удосконалення кваліфікації посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, розвитку органів самоорганізації 

населення.  

Враховуючи вищенаведене, та з метою створення належних умов для 

реалізації органами місцевого самоврядування прав і повноважень, 

визначених Конституцією та законами України виникла потреба в прийнятті 

Програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і 

прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Перещепинської 

міської територіальної громади на 2019–2022 роки (далі – Програма).  

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України 

«Про місцеве самоврядування в України», «Про статус депутатів місцевих 

рад», «Про органи самоорганізації населення», «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», 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, та 

спрямована на подальший розвиток органів місцевого самоврядування як 

важливої складової становлення громадянського суспільства.  

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма 

 

Перещепинська міська рада VІІ скликання представлена 26 депутатами, які 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

представляють інтереси громади та здійснюють від її імені та в її інтересах 

функції та повноваження місцевого самоврядування.  

Проведений аналіз діяльності органів місцевого самоврядування свідчить про 

наявність ряду проблем, пов’язаних з комплексним соціально-економічним 



розвитком населених пунктів громади; наданням якісних та своєчасних 

громадських послуг мешканцям громади; функціонуванням об’єктів 

комунальної власності та якістю комунальних послуг; підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування, недостатністю навчально-методичного матеріалу з 

вирішення проблем місцевого розвитку тощо.  

Крім того, характеризується суттєвими недоліками та залишаються 

неврегульованими питання взаємодії органів місцевого самоврядування та 

самоорганізації населення. На даний час відсутня ініціатива зі створення в 

громаді органів самоорганізації населення (наприклад: будинкові, вуличні, 

квартальні комітети, комітети мікрорайонів) для вирішення спільних 

проблем місцевого значення.  

Причиною цьому є наявність нормативних прогалин, неоднозначність та 

нечіткість формулювань щодо порядку створення, діяльності, фінансування 

та існування органів самоорганізації населення, які ставлять під загрозу їх 

створення та подальше функціонування, виключаючи можливість органів 

місцевого самоврядування та органами самоорганізації населення спільно 

вирішувати важливі місцеві проблеми жителів громади за їх місцем 

проживання.  

Зазначені проблеми свідчать про необхідність подальшого впровадження 

комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування, органів 

самоорганізації населення, сприяння відкритості та прозорості діяльності 

органів місцевого самоврядування.  

Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає 

від них здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що, 

у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів 

місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб 

виконавчих комітетів, старости, депутатського корпусу, керівників постійних 

комісій селищної ради, насамперед, у сфері земельних, комунальних, 

бюджетних відносин, правових питаннях тощо.  

 

II. Мета програми 

 

Метою Програми є створення умов для зміцнення організаційних, 

матеріально-фінансових, інформаційних засад місцевого самоврядування; 

забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування; зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток 

ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.  

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми 

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:  

створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень, підвищення 

рівня довіри до органів місцевого самоврядування;  



покращення якості адміністративних та управлінських послуг, поступове 

наближення їх до рівня європейських стандартів;  

створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування 

прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;  

підвищення рівня професійної компетентності та інформаційного 

забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів селищної 

ради, органів самоорганізації населення;  

створення органів самоорганізації населення тощо.  

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до діючого 

законодавства за рахунок коштів бюджету територіальної громади, за кодами 

класифікації видатків в межах бюджетних призначень, затверджених 

селищною радою на відповідний рік (додаток 2) та інших коштів, не 

заборонених чинним законодавством.  

Головним розпорядником коштів на реалізацію Програми є Перещепинська 

міська рада.  

Виконання Програми розраховано на 2019-2022 роки і передбачає виконання 

завдань та заходів, визначених цією Програмою. 

  

V. Завдання, заходи програми та результативні показники 

 

Забезпечення виконання Програми передбачається шляхом виконання 

заходів її виконавцями. Основними завданнями Програми є:  

1) організація та забезпечення діяльності міської ради;  

2) створення належних умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування виконання власних та делегованих повноважень, визначених 

Конституцією та законами України;  

3) висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;  

4) підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування, 

голів постійних комісій міської ради, представників депутатського корпусу, 

забезпечення підготовки кадрів для місцевого самоврядування;  

5) проведення урочистостей з нагоди державних свят, пам’ятних дат, 

протокольних заходів;  

6) залучення громадських організацій, наукових установ, жителів громади до 

процесів розвитку громади;  

7) створення ОСН (Органи самоорганізації населення) в громаді;  

8) поліпшення взаємодії асоціацій, міжнародними програмами та об’єднань 

органів місцевого самоврядування.  

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:  

1) створення належних умов для виконання міською радою та її виконавчими 

органами власних та делегованих повноважень;  

2) поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування;  

3) підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг 

населенню громади;  



4) створення єдиної системи інформаційного забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування;  

5) створення організаційних та матеріально-фінансових умов для 

максимальної поінформованості членів територіальної громади про 

діяльність органів місцевого самоврядування;  

6) впровадження кращого вітчизняного і міжнародного досвіду у сфері 

місцевого самоврядування;  

7) підвищення професіоналізму та фахової підготовки посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів міської ради, ОСН, забезпечення 

дієвого кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування;  

8) створення в громаді ефективно діючих органів самоорганізації населення;  

9) залучення громадськості до процесів розробки і прийняття владних рішень 

з питань місцевого значення;  

10) створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органом 

місцевого самоврядування,  

11) підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування;  

12) заохочення та стимулювання активних членів територіальної громади за 

участь в реалізації соціально-економічного розвитку території громади.  

Перелік напрямів, заходів та очікуваних результатів Програми представлений 

в додатку 3 до Програми.  

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за станом виконання Програми здійснює 

Перещепинська міська рада – головний розпорядник коштів та постійні 

депутатські комісії.  
Відповідальний виконавець в ході реалізації Програми забезпечує цільове та 

ефективне використання бюджетних коштів, у межах визначених бюджетних 

призначень.  

Відповідальний виконавець забезпечує координацію роботи з депутатами 

міської ради, облдержадміністрацією, обласною радою, Центром розвитку 

місцевого самоврядування, програмою DOBRE, ЗМІ, громадськими 

організаціями, ОСН, вищими навчальними закладами, ІТ-кампаніями, 

комунальними установами та підприємствами громади, Асоціаціями органів 

місцевого самоврядування тощо.  

Відповідальний виконавець здійснює моніторинг виконання заходів 

Програми протягом терміну її виконання. Щорічно у складі звіту про 

підсумки соціально-економічного розвитку громади готує інформацію про 

хід виконання Програми за попередній рік та завдання на наступний.  

В період реалізації заходів Програми до неї можуть вноситися зміни і 

доповнення після відповідного погодження на депутатських комісіях.  

 

Секретар міської ради                                                                 М.Г.КОПИТЬКО



Додаток 3 

до рішення міської ради  

№ 2-8 /VIІ від 20.12.2018р. 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів 

Програми розвитку місцевого самоврядування 

та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 

Перещепинської міської територіальної громади 

на 2019-2022 роки 

 
Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів Термін 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Очікувані результати 

1. Організація та 

забезпечення 

діяльності міської 

ради 

Придбання основних засобів, 

обладнання, канцтоварів, 

комп’ютерної техніки та 

витратних матеріалів для 

забезпечення безперебійної 

роботи органів місцевого 

мамоврядування 

 

Придбання та утримання 

автотранспорту для органів 

місцевого самоврядування  

2019-

2022 

Структурні відділи 

Перещепинської 

міської ради 

Бюджет 

територіальної 

громади 

В межах 

щорічно 

затверджених 

бюджетних 

призначень 

Сприяння підвищення 

ефективної роботи 

міської ради та її 

виконавчого комітету, 

депутатського корпусу із 

здійснення власних та 

делегованих 

повноважень органів 

місцевого 

самоврядування; 

забезпечення 

безперебійної роботи 

міської ради з надання 

якісних адміністративних 

та громадських послуг 

жителям громади 



2. Виконання 

власних та 

делегованих 

повноважень 

міською радою 

Участь в обласному конкурсі 

проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення громадських 

слухань, обговорень, вивчення 

громадської думки з питань 

розвитку територіальної 

громади 

2019-

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2022 

Структурні відділи 

Перещепинської 

міської ради, 

Дніпропетровська 

обласна рада 

 

 

 

 

 

 

Структурні відділи 

Перещепинської 

міської ради 

Обласний 

бюджет 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

 

 

 

 

 

Фінансування 

не потребує 

Відповідно до 

умов, 

визначених 

Положенням 

про конкурс 

Можливість 

реалізації, на 

умовах 

співфінансування з 

обласним 

бюджетом, 

проектів, 

спрямованих на 

розв’язання 

актуальних проблем 

розвитку місцевого 

самоврядування  

Вивчення громадської 

думки з питань розвитку 

громади 

3.Висвітлення 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування 

Висвітлення діяльності міської 

ради в засобах масової 

інформації та на офіційному 

сайті міської ради 

Технічна підтримка, 

модернізація офіційного сайту 

Перещепинської міської ради 

Щорічне звітування голів 

постійних депутатських 

комісій міської ради про 

2019-

2022 

Відділ організаційно-

кадрової роботи, 

діловодства та 

контролю 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

В межах 

щорічно 

затверджених 

бюджетних 

призначень 

Формування громадської 

думки щодо діяльності 

міської ради  



результати роботи 

4. Навчання та 

підвищення 

кваліфікації 

посадових осіб 

органів місцевого 

самоврядування 

Участь посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, 

депутатського корпусу в 

навчаннях з підвищення 

кваліфікації 

Організація та проведення 

стажування молоді 

2019-

2022 

ЦРМС, ДРІДУ 

НАДУ при 

Президентові 

України, Посадові 

особи органів 

місцевого 

самоврядування, 

депутати міської 

ради 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

В межах 

щорічно 

затверджених 

бюджетних 

призначень 

Підвищення рівня 

фахової підготовки та 

професіоналізму 

посадових осіб органів 

місцевого 

самоврядування 

5. Проведення 

урочистостей з 

нагоди державних 

свят, пам’ятних дат 

тощо 

Проведення урочистостей з  

нагоди Дня місцевого 

самоврядування, нагородження 

кращих представників місцево 

го самоврядування та представ 

ників громадськості Почесни 

ми грамотами, подарунками  

та Подяками міського голови 
Проведення урочистостей та 

тематичних заходів до 

державних свят, пам’ятних дат 

міста (села), комунальних 

підприємств та установ 

громади; нагородження 

Почесними грамотами, 

відзнаками, Подяками  

 

Виготовлення листівок, 

запрошень, вітальних адрес, 

квітів, сувенірів до державних 

свят, пам’ятних дат та ювілеїв 

територіальної громади, 

2019-

2022 

Провідний спеціаліст 

з питань культури, 

комунальні установи 

громади, депутати, 

жителі громади 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

В межах 

щорічно 

затверджених 

бюджетних 

призначень 

мотивація 

професійної 

діяльності 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування та 

відзначення членів 

територіальної 

громади  

за активну участь  

у вирішенні питань 

місцевого значення  
 



представників органів 

місцевого самоврядування, 

активістів громади  

6. Участь в роботі 

асоціацій, 

створених 

органами місцевого 

самоврядування 

Співробітництво з Асоціацією 

об’єднаних територіальних 

громад  

Співробітництво з 

Дніпропетровською обласною 

Асоціацією органів місцевого 

самоврядування  

Співробітництво з іншими 

асоціаціями, міжнародними 

програмами та об’єднаннями 

органів місцевого 

самоврядування  

 

2019-

2022 

Структурні відділи 

Перещепинської 

міської ради 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

В межах 

щорічно 

затверджених 

бюджетних 

призначень 

надання необхідних 

послуг та сприяння 

підвищення 

потенціалу 

громади; ініціація 

щодо здійснення 

прямої комунікації 

з центральною 

владою з питань 

відстоювання 

інтересів громади, 

взаємодія та 

партнерство всіх 

зацікавлених сторін 

в інтересах 

реформи 

децентралізації  
 

 

                         

 

 

                     СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ  РАДИ                                                                        М.Г.КОПИТЬКО 

 


