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розроблення  програм  економічного  і  
соціального  розвитку  України», 
постанови  Кабінету  Міністрів  України  
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працівників  місцевих  державних  
адміністрацій» 
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2. Визначення  проблеми, на  розв'язання  якої  спрямована  Програма  

Програму  фінансового  забезпечення  виконання  та  реалізації  повноважень  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  на  
2018 рік  (далі  — Програма) розроблено  відповідно  до  Закону  України  «Про  
місцеві  державні  адміністрації», пункту  1 б  частини  1 статті  43, статті  44 Закону  
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону  України  «Про  
державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  соціального  
розвитку  України», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09 листопада  
201 б  року  Ns 787 «Про  видатки  на  оплату  праці  працівників  місцевих  
державних  адміністрацій». 

Програму  розроблено  для  підвищення  ефективності  роботи  районної  
державної  адміністрації  та  її  структурних  підрозділів  для  надання  якісних  
послуг  громадянам  на  рівні  европейських  стандартів, оздоровлення  відносин  
між  органами  влади  та  населенням, інститутами  громадянського  суспільства . 

З. Мета  Програми  

Метою  Програми  е: 
- удосконалення  системи  управління  в  органах  виконавчої  влади; 
- забезпечення  виконання  повноважень, які  здійснюються  апаратом  

районної  державної  адміністрації, управліннями, відділами  та  іншими  
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації, а  також  
консультативними , дорадчими  та  іншими  допоміжними  органами, службами  і  
комісіями, утвореними  головою  районної  державної  адміністрації; 

- забезпечення 	виконання 	повноважень 	делегованих  
Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області  районній  державній  
адміністрації, відповідно  до  ст. 44 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні»; 

- забезпечення  престижності  професії  працівників  органів  державної  
влади  та  фінансова  мотивація  у  підвищенні  їх  професіоналізму; 

- підвищення  рівня  довіри  та  авторитету  органів  виконавчої  влади  на  
місцях  та  запобігання  корупції . 

- забезпечення  діяльності  районної  державної  адміністрації  щодо  
виконання  державної  регіональної  політики, створення  умов  для  динамічного, 
збалансованого  соціально-економічного  розвитку  Киево-Святошинського  
району; 

- підвищення  діевості  управлінських  рішень, удосконалення  роботи  
органів  державної  влади  шляхом  співпраці  та  посилення  взаемодії  органів  
виконавчої  влади  з  органами  місцевого  самоврядування ; 

- створення  організаційних, фінансових  і  матеріально-технічних  умов  для  
реалізації  конституційних  прав  громадян  на  інформацію; 

- забезпечення  реалізації  державної  політики  в  інформаційній  сфері  на  
території  району, утвердження  свободи  слова, розбудови  громадянського  
суспільства, вирішення  проблем  функціонування  і  розвитку  інформаційної  
сфери  району; забезпечення  відкритості  в  діяльності  районної  державної  
адміністрації; 
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- проведення  аналізу  роботи  органів  місцевого  самоврядування  у  межах  
повноважень  і  в  порядку, визначених  законодавством, надання  методичної  та  
іншої  практичної  допомоги  з  удосконалення  організації  їх  роботи, підготовка  
пропозиції  щодо  поглиблення  взаемодії  районної  державної  адміністрації  з  
органами  місцевого  самоврядування  для  спільного  вирішення  питань  
економічного, соціального  та  культурного  розвитку  району; 

- утворення  консультативних  дорадчих  та  інших  допоміжних  органів, 
служб  та  комісій, члени  яких  виконують  свої  функції  на  громадських  засадах; 

- удосконалення  технології  обліку  та  обробки  наявної  інформації  для  
якнайшвидшої  підготовки  та  видачі  відповідних  юридичних, бухгалтерських  та  
інших  документів, які  е  компетенціею  органів  державного  управління; 

- підвищення  зворотного  зв'язку  з  населенням  району  та  участі  
громадськості  у  районному  та  місцевому  управлінні . 

4. Обrрунтування  шляхів  та  засобів  розв'язання  проблем, 
страки  виконання  Програми  

Досягнення  поставлених  завдань  можливе  за  наявності  кваліфікованого  
кадрового  потенціалу, здатного  до  генерування  ідей, креативного  мислення, 
постійного  підвищення  свого  кваліфікаційного  рівня  та  належного  
матеріально  - технічного  забезпечення . 

Одним  із  вагомих  факторів  спрямування  активності  працівників  на  
досягнення  конкретних  результатів  е  мотивація  (стимулювання ). Ефективність  
мотивації  та  стимулювання  значною  мірою  пов'язана  з  проблемою  
диференціації  доходів  працівників  райдержадміністрації . 

Керівництво  районної  державної  адміністрації  прагне  створити  
атмосферу  ділових  і  вимогливих  відносин  між  органами  виконавчої  влади  та  
місцевого  самоврядування , трудовими  колективами, громадеькими  
формуваннями . 

Виконання  Програми  сприятиме : 
- підвищенню  ступеня  прозорості  та  ефективності  управлінської  

діяльності; 
- удосконаленню  взаемодії  органів  виконавчої  влади  з  органами  місцевого  

самоврядування; 
- збалансуванню  повноважень  і  відповідальності  в  діяльності  органів  

державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування ; 
- забезпеченню  ефективності  прийняття  та  реалізації  рішень  у  системі  

державного  управління . 
Програма  розроблена  на  рік  та  буде  виконуватись  протягом  2018 року. 

5. Перелік  завдань  і  заходів  Програми  та  результати  виконання  

До  завдань  і  заходів  Програми  належить : 
- підготовка  і  внесення  на  розгляд  ради  проектів  програм  соціально- 

економічного  та  культурного  розвитку  відповідно  районів  і  областей, цільових  
програм  з  інших  питань, а  в  місцях  компактного  проживання  національних  
меншин  - також  програм  їх  національно-культурного  розвитку, проектів  
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рішень, інших  матеріалів  з  питань, передбачених  ціею  статтею; забезпечення  
виконання  рішень  ради; 

- підготовка  пропозицій  до  програм  соціально-економічного  та  культурного  
розвитку  відповідно  областей  та  загальнодержавних  програм  економічного, 
науково-технічного, соціального  та  культурного  розвитку  України; 

- забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального  розвитку  
відповідної  території, ефективного  використання  природних, трудових  і  
фінансових  ресурсів; 

- підготовка  і  подання  до  відповідних  органів  виконавчої  влади  фінансових  
показників  і  пропозицій  до  проекту  Державного  бюджету  України; 

- сприяння  інвестиційній  діяльності  на  території  району, області; 
- об'еднання  на  договірних  засадах  коштів  підприемств, установ  та  

організацій, розташованих  на  відповідній  території, і  населення, а  також  
бюджетних  коштів  на  будівництво, реконструкцію, ремонт  та  утримання  на  
пайових  засадах  об'ектів  соціальної  і  виробничої  інфраструктури, шляхів  
місцевого  значення, на  капітальний  та  поточний  ремонт  вулиць  і  доріг  
населених  пунктів  та  інших  доріг, які  е  складовими  автомобільних  доріг  
державного  значення  (як  співфінансування  на  договірних  засадах) та  на  заходи  
щодо  охорони  праці  та  охорони  навколишнього  природного  середовища; 

- залучення  в  порядку, встановленому  законом, підприемств, установ  та  
організацій, які  не  належать  до  комунальної  власності, до  участі  в  
обслуговуванні  населення  відповідної  території, координація  ціеї  роботи; 

- затвердження  маршрутів  і  графіків  руху  місцевого  пасажирського  
транспорту  незалежно  від  форм  власності, узгодження  цих  питань  стосовно  
транзитного  пасажирського  транспорту; 

- підготовка  питань  про  визначення  у  встановленому  законом  порядку  
території, вибір, вилучення  (викуп) і  надання  землі  для  містобудівних  потреб, 
визначених  містобудівною  документаціею; 

- організація  охорони, реставрації, використання  пам'яток  історії  та  
культури, архітектури  і  містобудування, палацово-паркових, паркових  та  
садибних  комплексів, природних  заповідників  місцевого  значення; 

- підготовка  висновків  щодо  проектів  місцевих  містобудівних  програм  
відповідних  адміністративно -територіальних  одиниць, що  затверджуються  
сільськими, селищними, міськими  радами; 

- видача  замовникам  відповідно  до  законодавства  містобудівних  умов  і  
обмежень  забудови  земельних  ділянок  за  межами  населених  пунктів; 

- забезпечення  відповідно  до  законодавства  розвитку  науки, усіх  видів  
освіти, охорони  здоров 'я, культури, фізичної  культури  і  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; 

- підготовка  і  подання  на  затвердження  ради  пропозицій  щодо  організації  
територій  і  об'ектів  природно-заповідного  фонду  місцевого  значення  та  інших  
територій, що  підлягають  особливій  охороні; внесення  пропозицій  до  
відповідних  державних  органів  щодо  оголошення  природних  та  інших  об'ектів, 
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що  мають  екологічну, історичну, культурну  або  наукову  цінність, пам'ятками  
історії  або  культури, які  охороняються  законом; 

- здійснення  необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  екологічних  
катастроф, стихійного  лиха, епідемій, епізоотій, інших  надзвичайних  ситуацій, 
інформування  про  них  населення, залучення  в  установленому  законом  порядку  
до  цих  робіт  підприемств, установ  та  організацій, а  також  населення; 

- координація  на  відповідній  території  діяльності  місцевих  землевпорядних  
органів; 

- здійснення  контролю  за  використанням  коштів, що  надходять  у  порядку  
відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і  лісогосподарського  
виробництва, пов'язаних  із  вилученням  (викупом) земельних  ділянок; 

- забезпечення  відкритої  діяльності  органів  виконавчої  влади  з  питань  
фінансової  децентралізації , впровадження  реформ  у  всіх  галузях  та  сферах  
діяльності  та  ефективної  реалізації  реформ  на  місцевому  рівні, у  тому  числі  з  
урахуванням  змін  до  бюджетного, податкового  законодавства, нової  концепції  
міжбюджетних  стосунків  та  підвищення  самостійності  місцевих  бюджетів, 
сприяння  у  формуванні  спроможних  територіальних  громад. 

- підвищення  ефективності  та  прозорості  виконання  програм, обліку  і  
аналізу  витрат  на  їх  проведення, а  також  забезпечення  контролю  за  їх  
виконанням, надання  доступу  до  відкритої  інформації  громадянам  і  
організаціям  про  стан  їх  виконання . 

- оприлюднення  інформації  про  використання  публічних  коштів  
розпорядниками  та  одержувачами  коштів  державного  і  місцевого  бюджетів . 

- відображення  прозорої  інформації  про  закупівлі  товарів, робіт, послуг  в  
системі  допорогових  електронних  держзакупівель . 

- організація  роз'яснювальної  роботи  з  впровадження  реформ  та  
дотримання  законодавства  працівниками  бюджетних  установ, державними  
службовцями  та  посадовими  особами  органів  місцевого  самоврядування . 

У  результаті  виконання  програми  буде  забезпечено : 
- удосконалення  системи  управління  в  органах  виконавчої  влади; 
- належне  виконання  повноважень; 
- підвищення  рівня  та  удосконалення  технології  обліку  і  обробки  наявної  

інформації  для  якнайшвидшої  підготовки  та  видачі  відповідних  юридичних, 
бухгалтерських  та  інших  документів, які  е  компетенціею  органів  державного  
управління; 

- підвищення  інформованості  жителів  району  про  Програму  економічного  і  
соціального  розвитку  району, виконання  бюджету  та  державних, регіональних  
та  місцевих  програм  тощо; 

- підвищення  зворотного  зв'язку  з  населенням  району  та  участі  
громадськості  у  районному  та  місцевому  управлінні . 

6. Механізм  та  джерела  фінансування  Програміі  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  
районного  бюджету  шляхом  збільшення  видатків  на  оплату  праці  
(з  нарахуваннями) працівників  апарату  райдержадміністрації  та  її  структурних  
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підрозділів, управління  фінансів, управління  соціального  захисту  населення  та  
відділу  агропромислового  розвитку  райдержадміністрації , виходячи  з  
розрахунку  преміювання  в  розмірі  100 відсотків  на  одну  посаду  згідно  
штатного  розпису. 

Виконавцем  Програми  визначити  Киево-Святошинську  районну  
державну  адміністрацію  Київської  області. 

7. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програлні  

Організація  виконання  та  координація  діяльності  з  реалізації  
заходів  Програми  покладаеться  на  структурні  підрозділи  та  апарат  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюеться  заступником  голови  
райдержадміністрації  згідно  з  розподілом  обов'язків. 

Застvпник  голови  адміністрації 	 М. Г. Лезнік  


