
 

 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 лютого 2019 року                                     №373 

смт Голованівськ 

 

Про затвердження Програми підтримки  

місцевих органів виконавчої влади з питань  

реалізації ними делегованих і владних  

повноважень у Голованівському районі  

на 2019-2021 роки 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити програму підтримки місцевих органів виконавчої влади з 

питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Голованівському 

районі на 2019-2021 роки (додається). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку.                       

Голова районної ради         Б.КУЧМІЙ 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 22 лютого 2019 року  

№ 373 

 

ПРОГРАМА 

підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними 

делегованих і владних повноважень у Голованівському районі 

на 2019-2021 роки 

І. Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання 

шляхом розроблення і виконання Програми 

 
Кабінетом Міністрів України започатковано впровадження ряду реформ у 

різних сферах діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації 

повноважень. 

Перед працівниками місцевих органів виконавчої влади поставлено низку 

завдань щодо забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з 

урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних 

відносин (зокрема запровадження програмно-цільового та ґендерно-орієнтованого 

бюджетування місцевих бюджетів), підвищення самостійності місцевих бюджетів, 

надання адміністративних послуг тощо. 

Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров'я, 

ветеринарної медицини тощо. Також запроваджуються умови стимулювання 

об'єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та 

чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). 

Відповідальність за створення умов для розвитку економіки, господарської та 

соціально-культурної діяльності відповідної території покладається на місцеві 

органи виконавчої влади, зокрема на районну державну адміністрацію. 

З метою вирішення цих питань та, враховуючи недостатність коштів 

державного бюджету на утримання райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів, необхідно впровадження комплексних заходів, у зв'язку з чим і 

зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання Програми підтримки 

місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих та 

владних повноважень у Голованівському районі на 2019-2021 роки (далі - 

Програма). 

ІІ. Мета програми 

 

Метою Програми є створення умов для забезпечення безперебійного та 

ефективного виконання райдержадміністрацією делегованих та владних 

повноважень в умовах складної кадрової ситуації та недостатності фінансового 

забезпечення у 2019-2021 роках. 



ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

 
Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу 

України та з метою підвищення ефективності роботи райдержадміністрації та її 

структурних підрозділів, спрямованої на якісне здійснення ними повноважень, 

делегованих їй районною радою на підставі статті 44 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", стосовно забезпечення виконання рішень районної 

ради, програми економічного і соціального розвитку району, цільових програм з 

інших питань, а також розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної 

культури і спорту, туризму та реалізації ними владних повноважень, встановлених 

Законом України "Про місцеві державні адміністрації". 

Програма спрямована на створення умов для забезпечення безперебійного 

та ефективного виконання районної державної адміністрації та її структурними 

підрозділами делегованих районною радою районній державній адміністрації 

повноважень та владних повноважень, вирішення проблем соціально - 

економічного характеру. 

Проблеми неодноразового підвищення цін на комунальні послуги, пальне, 

технічне обслуговування створюють суттєві перешкоди для забезпечення 

безперебійного та ефективного виконання органами влади покладених на них 

функцій. Має місце недостатність видатків державного бюджету на утримання 

райдержадміністрації та її структурних підрозділів. 

Для досягнення поставлених Програмою цілей необхідно забезпечити 

належне виконання райдержадміністрацією делегованих та владних повноважень, 

запровадити ефективні форми роботи щодо їх реалізації. 

Досягнення поставлених цілей можливе за умови належного фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації та її 

структурних підрозділів, що не забезпечене через недостатність коштів 

державного бюджету. 

У 2016 році із набранням чинності Закону України "Про державну службу" 

апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації приведено свою 

структуру у відповідність з вимогами зазначеного Закону, а саме забезпечено 

представництво всіх груп оплати праці. 

 

ІV. Очікувані кінцеві результати виконання програми 
 

Програма передбачає фінансове забезпечення видатків на утримання, 

поліпшення матеріально-технічної бази райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів, що буде сприяти їх ефективному функціонуванню, підвищенню 

оперативності та ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень. 

 

V. Строки та етапи виконання програми 
Програма реалізується протягом 2019-2021 років. 

Початок виконання Програми - 2019 рік, закінчення - грудень 2021 року. 

 

VI. Перелік завдань і заходів програми 
Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань: 



1) фінансове забезпечення видатків на утримання районної державної 

адміністрації та її структурних підрозділів; 

2) зміцнення матеріально-технічної бази районної державної адміністрації 

та її структурних підрозділів. 

Напрями і заходи Програми наведено у додатку. 

 

VII. Фінансове забезпечення програми 

 
Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів районного, сільських та селищного бюджетів в межах бюджетних 

призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання 

дохідної частини загального фонду відповідного бюджету з урахуванням вимог 

статті 85 Бюджетного кодексу України. 

 

VІІІ. Координація та контроль за виконанням програми 

 
Координацію роботи щодо виконання Програми здійснюють апарат та 

структурні підрозділи райдержадміністрації. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації 

ними делегованих і владних повноважень у Голованівському районі  

на 2019-2021 роки 

 

1 Програма затверджена рішенням 

Голованівської районної ради 

Від 22 лютого 2019 року № 373 

2 Ініціатор розроблення програми Голованівська районна державна 

адміністрація 

3 Розробник програми апарат районної державної 

адміністрації, структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

4 Відповідальні виконавці програми Апарат районної державної 

адміністрації, структурні підрозділи 

райдержадміністрації, сільські та 

селищні ради 

5 Учасники програми Голованівська районна державна 

адміністрація, структурні підрозділи 

райдержадміністрації, сільські та 

селищні ради 

6 Термін реалізації програми 2019-2021 роки 

7 Основні джерела фінансування 

програми 

Районний, сільські та селищні 

бюджети 

 
 

 



Додаток  

до Програми підтримки  

місцевих органів виконавчої влади з  

питань реалізації ними делегованих і  

владних повноважень у Голованівському  

районі на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Голованівської районної ради   

від 22 лютого 2019 року №373 

 

НАПРЯМКИ І ЗАХОДИ  

програми підтримки органів виконавчої влади  

з питань реалізації ними делегованих і владних  повноважень у Голованівському районі на 2019-2021 роки 

 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів Програми з 

виконання завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строк виконання Орієнтовні обсяги фінансування 

за роками виконання, тис.грн. 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходу усього 2019 2020 2021 

Утримання місцевих 

органів виконавчої 

влади району та 

забезпечення 

зміцнення 

матеріально-технічної 

бази 

1.Стабілізація фінансово-

економічного стану установ, у 

тому числі: виплата заробітної 

плати з нарахуваннями, 

погашення зобов’язань щодо 

енергоносіїв, інших послуг та 

розрахунків, збереження 

матеріальних цінностей та 

майна 

Апарат районної 

державної 

адміністрації, 

структурні підрозділи 

райдержадміністрації

, сільські та селищні 

ради 

2019-2021 роки В межах асигнувань, затверджених 

рішенням районної ради, сільських 

та селищних рад про відповідний 

бюджет на відповідний рік  

Підвищення 

ефективності та 

результативності 

діяльності місцевих 

органів виконавчої 

влади 

2. Створення сучасної, 

ефективної матеріально-

технічної бази для здійснення 

основних функцій місцевими 

органами виконавчої влади, а 

також їх програмне та 

інформаційне забезпечення 

Апарат районної 

державної 

адміністрації, 

структурні підрозділи 

райдержадміністрації

, сільські та селищні 

ради 

2019-2021 роки В межах асигнувань, затверджених 

рішенням районної ради, сільських 

та селищних рад про відповідний 

бюджет на відповідний рік  

Підвищення 

ефективності та 

результативності 

діяльності органів 

влади 

 


