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Про Програму фiнансового забезпеLIення виконання та реалiзацii
Делегова них повнова}кен ь Бучан сьltоi ра йон ноi держа вноi адмiнiстра цii

Киiвськоi областi на 2021 piK

Вiдповiдно до законiв Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, uПро
мiсцеве самоврядування в Украiнi>, <Про державне прогнозування та
РОЗроблення програм економiчного i соцiального розвитку Украiни>>, постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 листопада2016 року Jф 787 кПро видатки на
ОПЛату працi працiвникiв мiсцевих дерrl(авних адмiнiстрацiй> та з метою
пiдвищення ефективностi роботи районноТ державноi адмiнiстрацii, враховуючи
Висновки постiйноi KoMicii районноi ради з питань бrоджету, фiнансiв та
податкiв, районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвер дити Програму фiнаrrсового забезпечення виконання та реалiзацiТ
Делегованих повнова}кень Бучанськоi районноi державноТ адмiнiстрацiТ
КиТвськоi областi на2021 piK (далi - Програма), що додасться.

2, Вiддiлу фiнансiв БучанськоТ районноI державноi адмiнiстрацii
ПеРеДбачити коцIти в раЙонному бюдх<етi на фiнансування вищезазначеноТ
Програми.

3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
районноi ради з питацц бюj фiнансiв та податкiв.

Голова ради Андрiй НАГРВБВЛЬНИЙ
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вiд 29 квiтня 202| року
Nь 11б_08-чIII

Програма
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1. Паспорт Програми

1 Iнiцiатор розроблення Програми Бучанська районна державна
адмi нiстрацiя КиiвськоТ областi

2 Дата, номер i назва розпорядчого
докуN,Iента органу виконавчоI
влади про розроблення Програми

Закон Украiни пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, пункт 16 частини l
cTaTTi 4З, cTaTTi 44 Закону Украiни
кПро мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, Закон УкраТни uПро
державне прогнозування та

розроблення програм економiчного i
соцiального розвитку Украiни>,
постанови Кабiнету N{iHicTpiB УкраТни
вiд 09 листопада2016 року Jф 7В7
<Про видатки на оплату працi
працiвникiв мiсцевих державних
адмiнi страцiй>, Розпорядження
Кабiнету MiHicTpiB вiд 16J22020
Nч 1635-р uПро реорганiзацiю та

утворення районних державних
адмiнiстрацiй>

J Розробник Програми Бучанська районна державна
адмiнiстрацiя КиiвськоТ областi

4 Вiдповiдальний виконавець
Програми

Бучанська районна державна
адмiнiстрацiя КиТвськоТ областi

5 Учасники Програми CTpyKTypHi пiдроздiли
райдержадмiнiстрацii

6 TepMiH реагriзацii Програми 202l piK

7 З ага_гrьний обсяг фiнансовl,ж
pecypciB, необхiднrо< для
реалiзацii Програми

коштiв районного бюджету
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2. Визначення проблеми, на розв'язання якоТ спрямована ПРОГРаМа

Програму фiнансового забезпечення виконання та реалiзацiТ делегованих
повноважень БучанськоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ КиiвськоТ областi на
202I piK (далi - Програма) розроблено вiдповiдно до Закону Украiни uПро
мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, пункту 16 частини 1 cTaTTi 43, статтi 44 Закону
Украiни пПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>, Закону Украiни uПро

державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального

розвитку УкраТни>), постанови Кабiнету lv{iHicTpiB УкраТни вiд 09 листопада
20|6 року М 787 пПро видатки на оплату працi працiвникiв мiсцевих
державних адмiнiстрацiй>.

Програму розроблено для пiдвищення ефективностi роботи районноi
державноТ адмiнiстрацiТ та iT структурних пiдроздiлiв для надання якiсних
послуг громадянам на piBHi европейських стандартiв, оздоровлення вiдносин
мiж органами влади та населенням, iнститутами громадянського суспiльства,
взасмодiТ органiв державноТ влади в особi районноТ державноТ адмiнiстрацii та
органiв мiсцевого самоврядування району. Вiдповiдно до постанови ВерховноТ
Ради Украiни вiд 17.07.2020 року М 807-IX uПро утворення та лiквiдацiю

районiв> до складу Бучанського району входить 12 територiальних громад.
У процесi децентралiзацiТ вiдбуватиметься переформатування мiсцевих

державних адмiнiстрацiй до новоТ концепцiТ, основними повноваженнями яких
буле забезпечення законностi та правопорядку, додержання прав i свобод
громадян, виконання державних i регiона_пьних програм, забезпечення
координацii дiяльностi територiальних органiв виконавчоТ влади, здiйснення
адмiнiстративного нагляду за законнiстю aKTiB органiв мiсцевого
самоврядування. На працiвникiв органiв виконавчоТ влади покладено багато
завдань щодо забезпечення ефективноТ реалiзацii реформ на мiсцевому piBHi.

3. Мета Програми

Метою Програми с:

- удосконапення системи управлiння в органах виконавчоТ влади;
- забезпечення виконання повноважень, якi здiйснюються апаратом

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, управлiннями, вiддiлами та iншими
структурними пiдроздiлами районноi державноI адмiнiстрацii, а також
консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, службами i
комiсiями, утвореними головою районноТ державноi адмiнiстрацii;

- забезпечення виконання повноважень, делегованих Бучанською

районною радою КиТвськоi областi Бучанськiй районнiй державнiй
адмiнiстрацii, вiдповiдно до cTaTTi 44 Закону Украiни пПро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>;

- забезпечення престижностi професiТ працiвникiв органiв державноТ
влади та фiнансова мотивацiя у пiдвищеннi Тх професiоналiзму;

- пiдвищення рiвня довiри та авторитету органiв виконавчоi влади на
мiсцях та запобiгання корупцii;
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- забезпечення дiяльностi районноТ державноТ адмiнiстрачiТ ЩОДО

виконання державноТ регiональноi полiтики, створення умов для динамiчного,
збалансованого соцiально-економiчного розвитку Бучанського району;

- пiдвищення дiсвостi управлiнських рiшень, удосконапення роботи
органiв державноi влади шляхом спiвпрацi та посилення взасмодiТ органiв
виконавчоi влади з органами мiсцевого самоврядування;

- створення органiзацiйних, фiнансових i матерiально-технiчних умов для

реалiзацiТ конститучiйних прав громадян на iнформацiю;
- забезпечення реалiзацii державноТ полiтики в iнформацiйнiй сферi на

територii району, утвердження свободи слова, розбудови громадянського
суспiльства, вирiшення проблем функцiонування i розвитку iнформацiйноТ
сфери району; забезпечення вiдкритостi в дiяльностi районноТ державноТ
адмiнiстрацiI;

- проведення аналiзу роботи органiв мiсцевого самоврядування у межах
повноважень i в порядку, визначених законодавством, надання методичноТ та
iншоi практичноТ допомоги з удосконалення органiзацii iх роботи, пiдготовка
пропозицii щодо поглиблення взасмодii районноi державноТ адмiнiстрацiТ з

органами мiсцевого самоврядування для спiльного вирiшення питань
економiчного, соцiального та культурного розвитку району;

- утворення консультативних дорадчих та iнших допомiжних органiв,
служб та комiсiй, члени яких виконують своТ функцiТ на громадських засадах;

- удосконалення технологiТ облiку та обробки наявноi iнформацii для
якнайшвидшоi пiдготовки та видачi вiдповiдних юридичних, бухгалтерських та
iнших документiв, якi с компетенцiсю органiв державного управлiння;

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

4. Обrрунтування шляхiв та засобiв розв'язання проблем,
строки виконання Програми

Щосягнення поставлених завдань можливе за наявностi квалiфiкованого
кадрового потенцiалу, здатного до генерування iдей, креативного мислення,
постiйного пiдвищення свого квалiфiкацiйного рiвня та належного
матерiально - технiчного забезпечення.

Одним iз вагомих факторiв спрямування активностi працiвникiв на
досягнення конкретних результатiв с мотивацiя (стимулювання). Ефективнiсть
мотивацii та стимулювання значною мiрою пов'язана з проблемою
диференцiацiТ доходiв працiвникiв райдержадмiнiстрацiТ.

Керiвництво районноi державноТ адмiнiстрацiТ прагне створити
атмосферу дiлових i вимогливих вiдносин мiж органами виконавчоТ влади та
мiсцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими
формуваннями.

Виконання Програми сприятиме:
- пiдвищенню ступеня прозоростi та

дiяльностi;
ефективностi управлiнськоi
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- удосконаленню взасмодiт органiв виконавчот влади з органами мiсцевого
самоврядування;

- збалансуванню повноважень i вiдповiдальностi в дiяльностi органiв
державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування;

- забезпеченню ефективностi прийняття та реалiзацii рiшень у системi
державного управлiння.

Програма розроблена на piK та буле виконуватись протягом 2021 року.

5. Перелiк завдань i заходiв Програми та результати виконання

До завдань i заходiв Програми належить:
- пiдготовка i внесення на розгляд ради проекту програми соцiально-

економiчного та культурного розвитку району, цiльових програм з iнших
питань, а в мiсцях компактного проживання нацiональних меншин - також
програм iх нацiонально-культурного розвитку, проектiв рiшень, iнших
матерiалiв з питань, передбачених цiсю статтею; забезпечення виконання

рiшень ради;
- пiдготовка пропозицiй до програм соцiально-економiчного та культурного

розвитку вiдповiдно областi та загаJIьнодержавних програм економiчного
науково-технiчного, соцiального та культурного розвитку УкраТни;

- забезпечення збалансованого економiчного i соцiального розвитку
вiдповiдноТ територii, ефективного використання природних, трудових i

фiнансових pecypciB;
- пiдготовка i подання до вiдповiдних органiв виконавчоi влади фiнансових

показникiв i пропозицiй до проекту Щержавного бюджету УкраТни;
- сприяння iнвестицiйнiй дiяльностi на територiТ району;
- об'еднання на договiрних засадах коштiв пiдприемств, установ та

органiзацiй, розташованих на вiдповiднiй територii, i населення, а також
бюджетних коштiв на булiвничтво, реконструкцiю, ремонт та утримання на
пайових засадах об'ектiв соцiальноТ i виробничоТ iнфраструктури, шляхiв
мiсцевого значення, нз капiтальний та поточний ремонт вулиць i дорiг
населених пунктiв та iнших дорiг, якi е складовими автомобiльних дорiг
державного значення (як спiвфiнансування на договiрних засадах) та на заходи
щодо охорони працi та охорони навколишнього природного середовища;

- з€Lлучення в порядку, встановленому законом, пiдприемств, установ та
органiзацiй, якi не н€IJIежать до комунальноТ власностi, до участi в

обслуговуваннi населення вiдповiдноТ територii, координацiя цiсТ роботи;- затвердження маршрутiв i графiкiв руху мiсцевого пасажирського
транспорту незалежно вiд форм власностi, узгодження цих питань стосовно
транзитного пасажирського транспорту.

- пiдготовка питань щодо визначення у встановленому законом порядку
територii, вибiр, вилучення (викуп) i надання землi для мiстобулiвних потреб,
визначених мiстобудiвною документацiсю;

- органiзацiя охорони, реставрацii, використання пам'яток icTopii та
культури, архiтектури i мiстобудування, палацово-паркових, паркових та
садибних комплексiв, природних заповiдникiв мiсцевого значення;
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- пiдготовка висновкiв щодо проектiв мiсцевих мiстобулiвних програм
вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць, що затверджуються
сiльськими, селищними, мiськими радами;

- видача замовникам вiдповiдно до законодавства мiстобулiвних умов i
обмежень забудови земельних дiлянок за межами населених пунктiв;

- забезпечення вiдповiдно до законодавства розвитку науки, ycix видiв
освiти, охорони здоров'я, культури, фiзичноТ культури i спорту, туризму;
сприяння вiдродженню осередкiв традиuiйноТ народноi творчостi, нацiонально-
культурних традицiй населення, хуложнiх промислiв i ремесел, роботi творчих
спiлок, нацiонально-культурних товариств, асоцiацiй, iнших громадських та
неприбуткових органiзацiй, якi дiють у сферi освiти, охорони здоров'я,
культури, фiзичноi культури i спорту, ciM'T та молодi;

- пiдготовка i подання на затвердження ради пропозицiй щодо органiзацii
територiй i об'сктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та iнших
територiй, що пiдлягають особливiй oxopoHi; внесення пропозицiй до
вiдповiдних державних органiв щодо оголошення природних та iнших об'сктiв,
що мають екологiчну, iсторичну, культурну або наукову цiннiсть, пам'ятками
icTopiT або культури, якi охороняються законом;

- здiйснення необхiдних заходiв щодо лiквiдацii наслiдкiв екологiчних
катастроф, стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй, iнших надзвичайних ситуацiй,
iнформування про них населення, залучення в установленому законом порядку
до цих робiт пiдприемств, установ та органiзацiй, а також населення;

- координацiя на вiдповiднiй територiТ дiяльностi мiсцевих землевпорядних
органiв;

- здiйснення контролю за використанням коштiв, що надходять у порядку
вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського
виробництва, пов'язаних iз вилученням (викупом) земельних дiлянок;

- забезпечення виконання заходiв з вiдстеження результативностi
регуляторних aKTiB, прийнятих районними, обласними радами.

У результатi виконання програми буле забезпечено:
- удоскона_пення системи управлiння в органах виконавчоi влади;
- нЕLпежне виконання повноважень;
- пiдвищення рiвня та удосконалення технологii облiку i обробки наявноi

iнформацiТ для якнайшвидшоi пiдготовки та видачi вiдповiдних юридичних,
бухгалтерських та iнших документiв, якi е компетенцiсю органiв державного
управлiння;

- пiдвищення iнформованостi жителiв району про програми економiчного,
соцiального та культурного розвитку району, виконання державних та
регiональних програм тощо;

- пiдвищення зворотного зв'язку з населенням району та участi
громадськостi у районному та мiсцевому управлiннi.
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6. Механiзм та джерела фiнансування Програми

Фiнансування Програми здiйснюватиметься за рахунок коштiв районного
бюджету шляхом збiльшення видаткiв на оплату працi з нарахуваннями
працiвникам апарату райдержадмiнiстрацii та iI структурних пiдроздiлiв,

управлiння соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii, виходячи з

розрахунку 50% фонду оплати працi, затвердженого у Щержавному бюджетi
Украiни на 202l piK для БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ КиТвськоТ

областi. Нарахування заробiтноТ плати за рахунок субвенцii з районного
бюджету здiйснювати вiдповiдно до дiючих нормативно-правових aKTiB з

питань оплати працi посадових осiб, керiвникiв та керiвних працiвникiв
окремих державних органiв, на яких не поширюсться дiя Закону УкраТни "Про
державну службу> та державних службовцiв вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiI, на яких розповсюджу€ться дiя Закону
УкраТни "Про державну службу>.

Виконавцем Програми визначити Бучанську районну державну
адмiнiстрацiю КиiвськоТ областi.

7. Коорлинацiя та контроль за ходом виконання Програми

Органiзацiя виконання та координацiя дiяльностi з реалiзацii заходiв
Програми покладаеться на cTpyкTypHi пiдроздiли та апарат БучанськоТ районноi
державноi адмiнiстрацiТ КиiвськоТ областi.

Контроль за виконанням Програми здiйснюеться заступником голови

райдержадмiнiстрацiТ згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Заступник голови районноi ради Володимир ЩУБАС
l ,l /l/ ь ;----l- l, ,.".. \, '/}' 
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