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Про Црограму фiнансовоi пiдтримки функцiонуваIIня
БучанськоТ районноi держа вноТ адмi HicTpa цii Itиiвськоi областi

на 2021 piK

Вiдповiдно до законiв Украiни ,,Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii"', ,,Про
мiсцеве самоврядування в YKpaTHi" та з метою пiдвищення дiсвостi
Управлiнських рiшень в органах виконавчоi влади, враховуючи висновки
постiЙноТ KoMicii районноТ ради з питань бюдясету, фiнансiв та податкiв, районна
Рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвер ди^ги Програму фiнансовоi пiдтримки функцiонування Бучанськоi
раЙонноi дерх<авноi адмiнiстрацiТ КиТвськоi областi на 202| piK (далi
Програма), що дода€ться.

2. Вiддiлу фiнансiв БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiс,грацiТ
передбачити кошти в раЙонному бюджетi на фiнансування вищезазначеноi
Програми.

3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
районноi ради з питань бюджету, фiнансiв та податкiв.
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Голова ради Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ

м. КиТв
29 квiтня 2021 року
Ns 1 15-08-VIII



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення VIII cecii Бучанськоi

ра йонноТ рали КиiвськоТ
областi VIII скликання
вiд 29 квiтня 2021. року
м 115-08_VIII

Програма
фiнансовоТ пiдтримки функцiонування

Бучанськоi район Hoi державноi адмiн iстрацii КиТвськоТ областi
на 2021 piK

м. КиТв
202l
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1. пАспорт прогрАми

1. Iнiцiатор розроблення Бучанська районна дер}кавна адмiнiстрацiя
програми КиТвськоТ областi

2. Пiдстава Закон УкраТни uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>

3. Розробник програми Вiддiл бухгалтерського облiку, звiтностi та
господарського забезпечення БучанськоТ

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ КиТвськоi
областi

4, Спiврозробникипрограми

5. I\4eTa i шляхи Забезпечення дiяльностi
БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
КиТвськоТ областi щодо виконання
державноТ регiональноТ полiтики, створення

умов для динамiчного, збалансованого
соцiально-економiчного та культурного

розвитку району, пiдвищення дiевостi
управлiнських рiшень, забезпечення
виконання власних повноважень та
делегованих Бучанською районною радою
КиТвськоТ областi Бучанськiй районнiй
державнiй адмiнiстрачiТ Киiвськоi областi.

6. Фiнансово-економiчне Фiнансув ання Програми здiйснюватиметься
обгрунтування за рахунок коштiв районного бюджету

7 . TepMiH реалiзацiТ 202l piK
програми

В. Перелiк бюджетiв, якi Районний бюджет
беруть участь у виконаннi
програми

g, Загальний обсяг 200000 грн

фiнансових pecypciB,
необхiдних для реалiзачiТ
програми
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2. зАгАльнI положЕння

Стабiльна, органiзована та цiлеспрямована дiяльнiсть органiв державноТ

влади щодо виконання закрiплених Itонституцiсю УкраIни завдань с складовою

полiтики держави.
матерiально-технiчне забезпечення виконання поставлених завдань

являетьсЯ однiсЮ iз складОвих умоВ забезпечення здiйснення конституuiйних

повноважень органами державноi влади, що спрямованi на надання якiсних

адмiнiстративних послуг, створення зручних i сприятливих умов працi а також

отримання таких послуг громадянами та суб'сктами господарювання та може

бути здiйснене у спiвпрацi з органами мiсцевого самоврядування.
Згiдно з указами Президента УкраТни вiд 14.07.2000 Jф 887/2000

"Про вдосконаJIення iнформацiйно-аналiтичного забезпечення Президента

Украiни та органiв державноi влади", Вiд 01.08.2002 J\g бS3/2002 "Про додатковi
заходи щодо забезпечення вiдкритостi у дiяльностi органiв державноТ влади",

необхiдно в повнiй Mipi i якiсно надавати iнформацiйнi послуги громадянам,

полiпшувати умови Тх обслуговування, створювати вiдповiднi умови для
виконання i забезпечення конституцiйних прав та обов'язкiв кожного

громадянина в тому числi забезпечувати належнi умови працi.
Програма фiнансовоi пiдтримки функцiонування Бучанськоi РаЙОННОi

державноТ адмiнiстрачiТ КиТвськоi областi на 2021 piK (далi - ПРОГРаМа)

розроблена iз врахуванням положень Бюджетного кодексу УкраТни, Законiв
укратни "про мiсцевi державнi адмiнiстрацiт", "про мiсцеве самоврядування в

ykpaiHi", "про джерела фiнансування органiв державнот влади" та спрямована

на забезпечення стабiльноi роботи органiв виконавчоТ влади.

3. мЕтА прогрАми

МIетою Програми е:

2.1 Забезпечення дiяльностi БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

киiвськоi областi щодо виконання державнот регiональноi полiтики, створення

умов для динамiчного, збалансованого соцiально-економiчного та культурного

розвитку Бучанського району.
2.2. Пiдвищення дiсвостi управлiнських рiшень, удоскона_пення роботи

органiв державноТ влади шляхом спiвпрацi та посилення взаемодiТ органiв

виконавчоТ влади з органами мiсцевого самоврядування.
2.з. Створення органiзацiйних, фiнансових i матерiально-технiчних умов

для реалiзацiт конститучiйних прав громадян на iнформацiю; забезпечення

реалiзацiТ державноТ полiтики в iнформацiйнiй сферi на територiТ району,

утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспiльства, вирiшення

проблем функцiонування i розвитку iнформацiйноi сфери району; задоволення

пьтреб населення району в iнформацiйнiй пролукчii, забезпечення вiдкритостi в

дiяльностi Бучанськот районнот державноi адмiнiстрацiт Китвсъкот областi.



5

2.4. Забезпечення виконання власних повноважень та делегованих

Бучанською районною радою ItиТвськоТ областi Бучанськiй районнiй
державнiй адмiнiстрацiт Itиiвськот областi, якi здiйснюються апаратом,

управлiннями, вiддiлами та iншими структурними пiдроздiлами БучанськоТ

районнот державноi адмiнiстрачii Китвськот областi, а також консультативними,

дорадчими та iншими допомiжними органами, слуя<бами i комiсiями,

утвореними головою БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ КиiвськоТ

областi.
2.5. Проведення аналiзу роботи органiв мiсцевого самоврядування у межах

повноважень i в порядку, визначених законодавством, надання методичноi та

iншоТ практичноТ допомоги з удоскон€Lлення органiзацiТ Тх роботи, пiдгОТОВКа

пропозицiТ щодо поглиблення взаемодiТ районноi державноТ адмiнiСтРаuiТ З

органами мiсцевого самоврядування для спiльного вирiшення питань
економiчного, соцiа_гlьного та культурного розвитку району.

Мета Програми - реалiзацiя управлiнськоТ системи, здiйснення заходiв,
спрямованих на зростання матерiаJIьного i культурного рiвня жиТТя жителiв
Бучанського району.

Мету Програми передбачаеться досягти шляхом:
о }досконалення системи управлiння в органах виконавчоi влади;

удосконалення технологii облiку та обробки наявноТ iнформацii Для

якнайшвидшоi пiдготовки та видачi вiдповiдних юридичних, та iнших

документiв, якi е компетенцiсю органiв державного управлiння;
о презентацii Бучанського району у межах областi, Украiни i за iT

межами;
. пiдвищення iнформованостi жителiв району про Програму

економiчного, соцiального та культурного розвитку Бучанського раЙОну
КиiвськоТ областi, виконання бюджету, державних, регiонzlпьних та мiсцевих
програми тощо;

. пiдвищення зворотного зв'язку iз населенням району та участi
громадськостi у районному та мiсцевому управлiннi.

!ля реалiзацiТ мети Програми необхiдно створити належнi умови прачi
працiвникам апарату, управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв
Бучанськоi районноТ державноТ адмiнiстрацii КиiвськоТ областi, забезпеЧИТИ

канцелярськими товарами.

4. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходiв Програми здiйснюсться за рахунок коштiв районного
бюджету. Головним розпорядником та виконавцем Програми с Бучанська

районна Рада Киiвськоi областi. Бучанськiй районнiй радi Киiвськот областi

здiйснити необхiднi заходи щодо придбання легкового автотранспорту та в
подальшому здiйснити його передачу в безоплатне користування (шляхом
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укладання договору на безоплатне користування майном) Бучанськiй райОннiй
державнiй адмiнiстрацii КиТвськоi областi, а також здiйснити захоДи ЩоДО

придбання канцелярських ToBapiB, тощо та в подальшому здiйснити iх передачу
в безоплатне користування (вiдповiдно до aKTiB прийому-передачi) апарату,

управлiнням, вiддiлам райдержадмiнiстрацiТ.

5. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ВIД РЕАЛIЗАЦIi ПРОГРАIUИ

Виконання Програми дас змогу:
4.1. Забезпечити стабiльну роботу районноi державноi адмiнiстрацii та iT

структурних пiдроздiлiв, для виконання ними делегованих повноважень
вiдповiдно до функцiональних призначень, щодо надання послуг жителям

району.
4.2. Пiдтримувати належнi умови роботи працiвникiв, якi задiянi в

процесi надання адмiнiстративних та iнших послуг громадянам.
4.З. Покращувати якiсть обслуговування населення.
4.4. Змiцнювати взасмодiю Бучанськоi районноi ради КиТвськоТ областi з

Бучанською районною державною адмiнiстрацiсю КиТвськоТ областi при
здiйсненнi власних та делегованих повноважень,

Засryпник голови районноi ради
i1-] - Володимир ЩУБАС


