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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

УІІ  СКЛиССАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  фінансової  підтримки  функціонування  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  

Київської  області  на  2019 рік  

Відповідно  до  пункту  1 б  частини  1 стаrгі  43, стаrгі  44 Закону  цкраїни  
«Про  місцеве  самоврядуваиня  в  цкраїні», на  підставі  подання  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політгпси, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, райоина  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  фінансової  підтримки  функціонування  
Киево-Святошинської  райоиної  державної  адміністрації  Київської  області  на  2019 рік  
(далі  - Програма), що  додаеться. 

2. Контроль  за  виконаиням  цього  рішеиня  покласти  на  постійну  комісію  
райоиної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політгпси, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Кйів  
20 грудкя  2018 року  
Ns 518-32-VII 
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1. ПАСПОРТ  
програми  фінансової  підтримки  функціонування  

Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  
на  2019 рік  

І . Ініціатор  розроблення 	Киево-Святошинська  районна  державна  
програми 	 адміністрація  Київської  області  

2. Підстава  

3. Розробник  програми  

4. Співрозробники  програми  

І  5. Мета  і  шл~и  

3акон  України  «Про  місцеві  державні  
адміністрації» 

Відділ  фінансово -господарського  
забезпечення  Кисво-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  
області  

3абезпечення  діяльності  
Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  щодо  
виконання  державної  регіональної  політики, 
створення  умов  для  динамічного, 
збалансованого  соціально -економічного  та  
культурного  розвитку  району, підвищення  
діевості  управлінських  рішень, забезпечення  
виконання  власних  повноважень  та  
делегованих  Киево-Святошинською  
районною  радою  Київської  області  
Киево-Святошинській  районній  державній  
адміністрації  Київської  області. 

& Фінансове-економічне 	Фінансування  Програми  здійснюватиметься  
обrрунтування 	 за  рахунок  коштів  районного  бюджету  та  

інших  джерел  відповідно  до  законодавства  
7. Термін  реалізації 	 2019 рік  

програми  
8. Перелік  бюджетів, які 	Районний  бюджет  

беруть  участь  у  виконанні  
програми  

9. 3агальний  обсяг  
фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  реалізації  
програми, всього  
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2. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

Стабільна, організована  та  цілеспрямована  діяльність  органів  державної  
влади  щодо  виконання  закріплених  Конституціею  України  завдань  с  складовою  
політики  держави. 

Матеріально -технічне  забезпечення  виконання  поставлених  завдань  
являсться  одніею  із  складових  умов  забезпечення  здійснення  конституційних  
повноважень  органами  державної  влади, що  спрямовані  на  надання  якісних  
адміністративних  послуг, створення  зручних  і  сприятливих  умов  праці  а  також  
отримання  таких  послуг  громадянами  та  суб'ектами  господарювання  та  може  
бути  здійснене  у  співпраці  з  органами  місцевого  самоврядування . 

3гідно  з  указами  Президента  України  від  14.07.2000 Ns 887/2000 
"Про  вдосконалення  інформаційно -аналітичного  забезпечення  Президента  
України  та  органів  державної  влади", від  01.08.2002 Ns 683/2002 "Про  додаткові  
заходи  щодо  забезпечення  відкритості  у  діяльності  органів  державної  влади", 
необхідно  в  повній  мірі  і  якісно  надавати  інформаційні  послуги  громадянам, 
поліпшувати  умови  їх  обслуговування, створювати  відповідні  умови  для  
виконання  і  забезпечення  конституційних  прав  та  обов'язків  кожного  
громадянина  в  тому  числі  забезпечувати  належні  умови  праці. 

Програма  фінансової  підтримки  функціонування  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  на  2019 рік  (далі  - 
Програма) розроблена  із  врахуванням  положень  Бюджетного  кодексу  України, 
3аконів  України  "Про  місцеві  державні  адміністрації ", "Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні", "Про  джерела  фінансування  органів  державної  
влади" та  спрямована  на  забезпечення  стабільної  роботи  органів  виконавчої  
влади. 

З. МЕТА  ПРОГРАМИ  

Метою  програми  е: 
2.1 3абезпечення  діяльності  Киево-Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Київської  області  щодо  виконання  державної  регіональної  
політики, створення  умов  для  динамічного, збалансованого  соціально- 
економічного  та  культурного  розвитку  Киево-Святошинського  району. 

2.2. Підвищення  діевості  управлінських  рішень, удосконалення  роботи  
органів  державної  влади  шляхом  співпраці  та  посилення  взаемодії  органів  
виконавчої  влади  з  органами  місцевого  самоврядування . 

2.3. 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; задоволення  
потреб  населення  району  в  інформаційній  продукції, забезпечення  відкритості  в  
діяльності  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області. 
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2.4. 3абезпечення  виконання  власних  повноважень  та  делегованих  
Киево-Святошинською 	районною 	радою 	Київської 	області  
Киево-Святошинській  районній  державній  адміністрації  Київської  області, які  
здійснюються  апаратом, управліннями, відділами  та  іншими  структурними  
підрозділами  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області, а  також  консультативними , дорадчими  та  іншими  допоміжними  
органами, службами  і  комісіями, утвореними  головою  Киово-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

2.5. 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  взасмодії  районної  державної  адміністрації  з  
органами  місцевого  самоврядування  для  спільного  вирішення  питань  
економічного, соціального  та  культурного  розвитку  району. 

Мета  програми  - реалізація  управлінської  системи, здійснення  заходів, 
спрямованих  на  зростання  матеріального  і  культурного  рівня  життя  жителів  
Киево-Святошинського  району. 

Мету  програми  передбачаеться  досягти  шляхом: 
• удосконалення  системи  управління  в  органах  виконавчої  влади; 
• підвищення  рівня  удосконалення  технології  обліку  та  обробки  

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

• презентації  Киево-Святошинського  району  у  межах  області, 
України  і  за  її  межами; 

• підвищення  інформованості  жителів  району  про  Програму  
економічного,соціального  та  культурного  розвитку  Киово-Святошинського  
району  Київської  області, виконання  бюджету, державні, регіональні  та  місцеві  
програми  тощо; 

• підвищення  зворотного  зв'язку  із  населенням  району  та  участі  
громадськості  у  районному  та  місцевому  управлінні . 

для  реалізації  мети  програми  необхідно  створити  належні  умови  праці  
працівникам  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області  для  забезпечення  виконання  власних  повноважень  та  делегованих  
повноважень. 

4. ФІЕіАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ  

Виконання  заходів  Програми  здійснюеться  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету  та  інших  джерел, не  заборонених  законодавством  України. Головним  
розпорядником  та  виконавцем  програми  е  Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області . Киево-Святошинській  районній  раді  Київської  області  
здійснити  необхідні  заходи  щодо  придбання  придбання  обладнання  і  предметів  



дострокового  користування  (в  тому  числі  комп ю̀терів, принтерів, швидкісних  
сканерів, багатофункціональних  пристроїв, кондиціонерів  та  іншого) та  в  
подальшому  здійснити  їх  передачу  в  безоплатне  користування  (шляхом  
укладання  договору  на  безоплатне  користування  майном) апарату, 
управлінням, відділам  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області, а  також  здійснити  заходи  щодо  придбання  предметів, 
матеріалів, обладнання  та  інвентар  ( в  тому  числі  канцелярських  товарів, марок, 
конвертів, тощо) та  в  подальшому  здійснити  їх  передачу  в  безоплатне  
користування  (відповідно  до  актів  прийомки-передачі) апарату, управлінням, 
відділам  райдержадміністрації . 

5. ОЧІІСУВАНІ  РЕЗУJІЬТАТИ  ВЩ  РЕАЛІЗАLЦІЇ  ПРОГРдмИ  

Виконання  Програми  дае  змогу: 
4.1. 3абезпечити  стабільну  роботу  районної  державної  адміністрації  та  її  

структурних  підрозділів, для  виконання  ними  делегованих  повноважень  
відповідно  до  функціональних  призначень, щодо  надання  послуг  жителям  
району. 

4.2. Підтримувати  належні  умови  роботи  працівників . які  задіяні  в  
процесі  надання  адміністративних  та  інших  послуг  громадянам. 

4.3. Покращувати  якість  обслуговування  населення. 
4.4. 3міцнювати  взаемодію  Киево-Святошинської  районної  ради  

Київської  області  з  Киево-Святошинською  районною  державною  
адміністраціею  Київської  області  при  здійсненні  власних  та  делегованих  
повноважень. 

Застvпник  голови  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації 

	
М.Г.Лезнік  


