
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18 грудня  2020 року                                        № 22  

смт Голованівськ 

 

Про затвердження у новій редакції  

районної комплексної програми підтримки  

місцевих органів виконавчої влади з питань  

реалізації ними делегованих і владних повноважень  

у Гайворонському районі на 2020 рік 

 

На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 85, 91, 101 Бюджетного кодексу України, 

розглянувши поданий районною державною адміністрацією проєкт районної 

комплексної програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань 

реалізації ними делегованих і владних повноважень у Гайворонському районі 

на 2020 рік  у новій редакції, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити районну комплексну програму підтримки місцевих органів 

виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень 

у Гайворонському районі на 2020 рік у новій редакції (додається). 

 

 2. Затвердити порядок надання і використання коштів з районного 

бюджету на фінансування районної комплексної програми підтримки місцевих 

органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних 

повноважень у Гайворонському районі на 2020 рік (додається). 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю 

та соціально-економічног розвитку. 

 

 

Голова районної ради       Руслан ЦОБЕНКО 



 

 

 

 Паспорт Програми 

 
1 Програма затверджена рішенням 

районної ради: 

Від 18 грудня 2020 року № 22 

2 Ініціатор розроблення програми Гайворонська районна державна 

адміністрація 

3 Розробник Програми Гайворонська районна державна 

адміністрація та структурні 

підрозділи 

4 Співрозробники програми Гайворонська районна державна 

адміністрація,  

Фінансове управління Гайворонської 

районної державної адміністрації, 

Управління соціального захисту 

населення Гайворонської районної 

державної адміністрації 

5 Відповідальний виконавець 

програми 

Гайворонська районна державна 

адміністрація,  

Фінансове управління Гайворонської 

районної державної адміністрації, 

Управління соціального захисту 

населення Гайворонської районної 

державної адміністрації  

6 Учасники Програми Фінансове управління Гайворонської 

районної державної адміністрації, 

Гайворонська районна державна 

адміністрація, 

Управління соціального захисту 

населення Гайворонської районної 

державної адміністрації, 

районні, місцеві бюджети та 

установи району 

7 Терміни реалізації Програми 2020 рік 

8 Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Районні, місцеві бюджети та інші 

джерела, не заборонені чинним 

законодавством. 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, тис. грн. у тому 

числі: 

 

В межах затверджених асигнувань 

9.1 кошти районного бюджету В межах затверджених асигнувань 

9.2 кошти місцевих бюджетів В межах затверджених асигнувань 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 рішення Голованівської  

 районної ради 

 18 грудня 2020 року № 22 

 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

підтримки місцевих органів виконавчої влади  

з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень  

у Гайворонському районі на 2020 рік (у новій редакції) 

 

І. Загальна частина 

 В умовах формування громадянського суспільства пріоритетне значення 

набуває встановлення постійного, ефективного й конструктивного діалогу 

органів влади з громадськістю. 

 Ефективне управління регіоном можливе тільки за умови високого рівня 

довіри до органів влади більшості громадян, залучення їх до формування та 

реалізації державної політики в усіх сферах. Очікування мешканців регіону 

пов’язані з прозорістю й відкритістю влади, її підзвітністю та підконтрольністю 

громаді. 

 

 З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності органів виконавчої 

влади, фінансової децентралізації та сприяння формуванню фінансово 

спроможних територіальних громад, підвищення рівня фінансування власних 

та делегованих повноважень адміністративно-територіальних утворень 

започатковано впровадити ряд реформ у всіх галузях та сферах діяльності, 

також заплановано продовжити процес децентралізації повноважень. 

 

 Також, з реалізацією державної політики децентралізації влади, 

підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає 

потреба у постійному інформаційному супроводі програм і заходів 

регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування та отриманні 

населенням об’єктивної інформації.  

 

 На працівників органів виконавчої влади в тому числі Гайворонської 

районної державної адміністрації, Фінансового управління Гайворонської 

районної державної адміністрації, Управління соціального захисту населення 

Гайворонської районної державної адміністрації, покладено багато завдань 

щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні. 

 

 Районні державні адміністрації зобов’язані: 

- забезпечити підготовку і внесення на розгляд районної ради проектів 

програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових 

програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних 

меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів 

рішень, інших матеріалів з цих питань, забезпечення виконання рішень ради; 



- забезпечити підготовку пропозицій до програм соціально-економічного  та 

культурного розвитку району,  загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального та культурного розвитку України; 

- забезпечити збалансований економічний і соціальний розвиток території 

району, ефективного використання природних, трудових та фінансових 

ресурсів; 

- забезпечити підготовку і подання до відповідних органів виконавчої влади 

фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; 

- забезпечити сприяння інвестиційній діяльності на території району; 

- забезпечити об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ 

та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також 

бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на 

пайових засадах об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, шляхів 

місцевого значення та на заходи щодо охорони  праці та охорони 

навколишнього природного середовища; 

- забезпечити залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, 

установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 

обслуговуванні населення відповідної  території, координацію цієї роботи; 

- забезпечити затвердження  маршрутів   і  графіків  руху  місцевого 

пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих 

питань стосовно транзитного пасажирського транспорту; 

- забезпечити підготовку питань про визначення у встановленому законом 

порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних 

потреб, визначених містобудівною документацією; 

- забезпечити організацію охорони, реставрації, використання пам'яток 

історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових 

та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення; 

- забезпечити підготовку висновків щодо проектів місцевих містобудівних 

програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що 

затверджуються сільськими, селищними радами; 

- забезпечити видачу  замовникам  відповідно   до   законодавства   

містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами 

населених пунктів; 

- забезпечити  відповідно до законодавства розвиток науки, усіх видів 

освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму; 

сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,  національно-

культурних традицій населення,  художніх промислів і ремесел, роботі творчих 

спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських  та 

неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, 

культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 

- забезпечити підготовку і подання на затвердження ради пропозицій щодо 

організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до 

відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, 

що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками 

історії або культури, які охороняються законом; 

- забезпечити вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про них населення, 



залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ 

та організацій, а також населення; 

- забезпечити координацію на відповідній території діяльності місцевих 

землевпорядних органів; 

- забезпечити  здійснення контролю за використанням коштів, що надходять 

у   порядку   відшкодування   втрат   сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) 

земельних ділянок; 

- забезпечити виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів, прийнятих районною радою; 

- забезпечити підготовку і внесення на розгляд районної ради проектів 

рішень про внесення змін до затвердженого районного бюджету 

Гайворонського району; 

- здійснювати перевірки виконання делегованих повноважень місцевих рад 

району. 

 

 Враховуючи велику кількість обслуговування сільських, селищних, 

міської та районного бюджетів у Гайворонському районі, в зв’язку з 

недостатнім фінансуванням та значно збільшеним навантаженням для 

працюючих державних службовців виникла потреба у додатковому 

фінансуванні за рахунок трансфертів з місцевих бюджетів нижчого рівня та 

інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

 Низький рівень заробітної плати призводить до не популяризації 

державної служби серед молоді, а також не сприяє залученню для проходження 

державної служби висококваліфікованих спеціалістів. 

 

 Заробітна плата державних службовців на сьогодні менша від заробітної 

плати працівника, що виконує некваліфіковану роботу. 

 

 Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у 

різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації 

повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий 

ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому 

рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства, нової 

концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих 

бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони 

здоров’я, житлово-комунального господарства, фінансів тощо. Також 

запроваджуються умови для подальшого проведення адміністративної 

реформи. За створення умов для розвитку економіки, господарської та 

соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність 

покладається на місцеві органи виконавчої влади. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

 Метою Програми є створення умов для забезпечення ефективного та 

безперебійного виконання райдержадміністрацією делегованих та владних 

повноважень в умовах складної кадрової ситуації та недостатності фінансового 



забезпечення до кінця поточного року. Також в умовах очікуваної ліквідації 

районних державних адміністрацій проведення розрахунків з працівниками 

районної державної адміністрації,  фінансового управління, управління 

соціального захисту в повному обсязі з метою недопущення виникнення 

заборгованості з заробітної плати з нарахуваннями та підвищення соціальних 

стандартів для державних службовців, а саме: виплати всіх складових 

заробітної плати гарантованих чинним законодавством, що забезпечить 

належний рівень існування та життя державних службовців, що в свою чергу 

призведене до якісного та ефективного з високим рівнем професіоналізму 

виконання своїх посадових обов’язків та делегованих повноважень органів 

виконавчої влади в умовах проведеного скорочення чисельності працівників. 

 

ІІІ. Завдання Програми 

 

Програма розроблена для підвищення ефективності роботи районної 

державної адміністрації, фінансового управління районної державної 

адміністрації, управління соціального захисту районної державної адміністрації 

та передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань: 

- підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації, 

фінансового управління районної державної адміністрації, управління 

соціального захисту районної державної адміністрації по здійсненню 

делегованих їм повноважень органами місцевого самоврядування, надання 

якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення 

відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського 

суспільства. 

- фінансове забезпечення видатків на поточне утримання районної державної 

адміністрації, фінансового управління районної державної адміністрації, 

управління соціального захисту районної державної адміністрації. 

 

У результаті виконання програми буде забезпечено: 

- належне виконання повноважень; 

- удосконалення системи управління; 

- підвищення рівня та удосконалення технології обліку і обробки наявної 

інформації для якнайшвидшої підготовки та видачі відповідних юридичних, 

бухгалтерських та інших документів, які є компетенцією районної державної 

адміністрації, фінансового управління районної державної адміністрації, 

управління соціального захисту районної державної адміністрації. 

 

Якісні та кількісні показники Програми 

№ 

п/п 

Назва показника Одиниця  

виміру 

2020 рік Усього за період дії 

Програми  

(або до кінця дії 

Програми) 

1 Фінансове забезпечення 

видатків на оплату праці  

та нарахування, 

матеріально-технічна 

підтримка районної 

державної адміністрації, 

Обсяг 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

асигнувань, 

затверджених 

рішенням 

районної ради 

про бюджет на 

У межах асигнувань, 

затверджених 

рішенням районної 

ради про бюджет на 

відповідний рік 



фінансового управління 

районної державної 

адміністрації, управління 

соціального захисту 

районної державної 

адміністрації для 

виконання делегованих і 

власних повноважень. 

відповідний рік 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки та етапи виконання Програми 

 

 Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого 

кадрового потенціалу, здатного до креативного мислення, постійного 

підвищення свого кваліфікаційного рівня. 

 

 Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на 

досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність 

мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою 

диференціації доходів працівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації. Реалізація завдань програми передбачає забезпечення 

розміру їх заробітної плати до законодавчо встановленого рівня.  

 

 Програма спрямована на створення умов для забезпечення 

безперебійного та ефективного виконання районною державною 

адміністрацією, фінансовим управлінням районної державної адміністрації, 

управлінням соціального захисту районної державної адміністрації делегованих 

районною радою районній державній адміністрації повноважень та владних 

повноважень, вирішення проблем соціально-економічного характеру. 

 

 Досягнення поставлених цілей можливе за умови належного фінансового 

забезпечення діяльності районної державної адміністрації, фінансового 

управління районної державної адміністрації, управління соціального захисту 

районної державної адміністрації, що не забезпечене через недостатність 

коштів державного бюджету. 

 

 Програма передбачає фінансове забезпечення видатків на поточне 

утримання районної державної адміністрації, фінансового управління районної 

державної адміністрації, управління соціального захисту районної державної 

адміністрації, що буде сприяти його ефективному функціонуванню, 

підвищенню оперативності та ефективності прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

 

 Програма реалізується протягом 2020 року. 

 Початок виконання Програми – грудень 2020 року, закінчення – 

31 грудня 2020 року. 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

районного, місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень за рахунок 

вільного залишку бюджетних коштів, або перевиконання дохідної частини 



загального фонду місцевого бюджету з урахуванням вимог статті 85 

Бюджетного кодексу України, трансфертів з сільських, селищних та міського 

бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

V. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

 Забезпечення матеріальної підтримки державних службовців в частині 

виплати заробітної плати та інших передбачених виплат згідно чинного 

законодавства України для спрямування активності працівників на досягнення 

конкретних результатів та покращення матеріально-технічного забезпечення 

районної державної адміністрації, фінансового управління районної державної 

адміністрації, управління соціального захисту районної державної 

адміністрації.  

 

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

 Виконання Програми покладається на районну державну адміністрацію, 

фінансове управління районної державної адміністрації, управління 

соціального захисту Гайворонської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області. Координація та контроль за виконанням Програми 

покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, 

комунальної власності, економічного і соціального розвитку, торгівлі, 

промисловості та будівництва. 

 

 У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми 

відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх 

на розгляд сесії районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

  рішення Голованівської  

  районної ради 
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ПОРЯДОК  

надання і використання коштів з місцевого бюджету 

на фінансування районної комплексної програми підтримки місцевих органів 

виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у 

Гайворонському районі на 2020 рік  у новій редакції 

 

I. Загальні положення 

1. Порядок надання і використання коштів районного та місцевого бюджету на 

фінансування районної комплексної програми підтримки місцевих органів виконавчої 

влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Гайворонському 

районі на 2020 рік у новій редакції (далі – Порядок) розроблений у відповідності до 

статей 2, 85, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

 2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів 

районних, місцевих бюджетів на реалізацію районної комплексної програми 

підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і 

владних повноважень у Гайворонському районі на 2020 рік у новій редакції (далі - 

Програма). 

 

 3. Одержувачами коштів районного бюджету на реалізацію Програми є 

Гайворонська районна державна адміністрація, фінансове управління районної 

державної адміністрації, управління соціального захисту районної державної 

адміністрації. 

 

II. Надання і використання коштів 

 

 1. Спрямування коштів субвенції з районного, місцевого бюджету здійснюється 

в межах обсягу видатків, затверджених районною радою на реалізацію Програми у 

порядку дії статей 85, 91, 101 Бюджетного кодексу України. 

 

 2. Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти одержувачам 

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (далі – субвенція) на 

матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення діяльності Гайворонської 

районної державної адміністрації, фінансового управління районної державної 

адміністрації, управління соціального захисту районної державної адміністрації 

відповідно до заходів Програми. 

 

 3. Гайворонська районна державна адміністрація, фінансове управління 

районної державної адміністрації, управління соціального захисту районної 

державної адміністрації складає кошториси по спеціальному фонду, відповідно до 

одержаних надходжень, які затверджуються відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку 



складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ». 

 

 4. Операції, пов’язані з використанням коштів субвенції, здійснюються 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

 

 5. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції 

перераховуються до районних, місцевих бюджетів не пізніше останнього робочого 

дня відповідного бюджетного періоду. 

 

III. Відповідальність, звітність і контроль 

 

 1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і 

подається в установленому порядку. 

 

 2. Відповідальність та контроль за цільовим та ефективним використанням 

коштів субвенції на реалізацію заходів Програми несе Гайворонська районна 

державна адміністрація, фінансове управління районної державної адміністрації, 

управління соціального захисту районної державної адміністрації.  



 


