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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  фінансового  забезпечення  
виконання  та  реалізації  повноважень  Киево-Святошинської  

районної  державної  адміністрації  Київської  області  на  2020 рік  

Відповідно  до  пункту  16 частини  1 статті  43, статті  44 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні», законів  України  «Про  місцеві  державні  
адміністрації» ,«Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  
соціального  розвитку  України» , постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09 
листопада  2016 року  Ns 787 «Про  видатки  на  оплату  праці  працівників  місцевих  
державних  адміністрацій», враховуючи  подання  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила : 

1. Затвердити  Програму  фінансового  забезпечення  виконання  та  реалізації  
повноважень  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області  на  2020 рік  (далі  — Програма), що  додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
її  виконання . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
N 641-41-VII 
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рішення  41 сесії  
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1. Паспорт  Програми  

І . Ініціатор  розроблеиня  Програми  Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області  

2.  Дата, номер  і  назва  розпорядчого  Закон  України  «Про  місцеві  державні  
документа  органу  виконавчої  адміністрації» , пункт  16 частини  1 
влади  про  розроблеиня  Програми  статті  43, статті  44 Закону  України  

«Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», Закон  України  «Про  
державне  прогнозування  та  
розроблення  програм  економічного  і  
соціального  розвитку  України», 
постанови  Кабінету  Міністрів  України  
від  09 листопада  2016 року  N2 787 
«Про  видатки  на  оплату  праці  
працівників  місцевик  державник  
адміністрацій» 

3.  Розробник  Програми  Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області  

4.  Відповідальний  виконавець  Киево-Святошинська  районна  
Програми  державна  адміністрація  Київської  

області  

5.  Учасники  Програми  Структурні  підрозділи  
райдержадміністрації  

6.  Термін  реапізації  Програми  2020 рік  

7.  Загальний  обсяг  фінансовик  - 
ресурсів, необкіданк  для  
реапізації  програми, всього  

- коштів  райоиного  бюджету  - 
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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  
2020 рік  (далі  - Програма) розроблено  відповідно  до  Закону  України  «Про  
місцеві  державні  адміністрації» , пункту  16 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  
2016 року  N2 787 «Про  видатки  на  оплату  праці  працівників  місцевик  
державник  адміністрацій». 

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

З. Мета  Програми  

Метою  Програми  е: 
- удосконалення  системи  управління  в  органак  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 	делегованик  
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  їк  професіоналізму; 

- підвищення  рівня  довіри  та  авторитету  органів  виконавчої  влади  на  
місцяк  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  управлінськик  рішень, удосконалення  роботи  
органів  державної  влади  шляком  співпраці  та  посилення  взаемодії  органів  
виконавчої  влади  з  органами  місцевого  самоврядування ; 

- створення  організаційник, фінансовик  і  матеріально -текнічник  умов  для  
реалізації  конституційник  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; 



- проведення  аналізу  роботи  органів  місцевого  самоврядування  у  межак  
повноважень  і  в  порядку, визначеник  законодавством , надання  методичної  та  
іншої  практичної  допомоги  з  удосконалення  організації  їк  роботи, підготовка  
пропозиції  щодо  поглиблення  взаемодії  районної  державної  адміністрації  з  
органами  місцевого  самоврядування  для  спільного  вирішення  питань  
економічного, соціального  та  культурного  розвитку  району; 

- утворення  консультативник  дорадчик  та  іншик  допоміжник  органів, 
служб  та  комісій, члени  якик  виконують  свої  функції  на  громадськик  засадак; 

- удосконалення  текнології  обліку  та  обробки  наявної  інформації  для  
якнайшвидшої  підготовки  та  видачі  відповідник  юридичник, букгалтерськик  та  
іншик  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, 
строки  виконання  Програми  

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

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

Керівництво  районної  державної  адміністрації  прагне  створити  
атмосферу  діловик  і  вимогливик  відносин  між  органами  виконавчої  влади  та  
місцевого  самоврядування , трудовими  колективами, громадськими  
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  2020 року. 

5. Перелік  завдань  і  заходів  Програми  та  результати  виконання  

До  завдань  і  закодів  Програми  належить : 
- підготовка  і  внесення  на  розгляд  ради  проекту  програми  соціально- 

економічного  та  культурного  розвитку  району, цільовик  програм  з  іншик  
питань, а  в  місцяк  компактного  проживання  національник  меншин  - також  
програм  їк  національно -культурного  розвитку, проектів  рішень, іншик  
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матеріалів  з  питань, передбаченик  ціею  статтею; забезпечення  виконання  
рішень  ради; 

- підготовка  пропозицій  до  програм  соціально-економічного  та  культурного  
розвитку  відповідно  області  та  загальнодержавник  програм  економічного, 
науково-текнічного, соціального  та  культурного  розвитку  України; 

- забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального  розвитку  
відповідної  території, ефективного  використання  природник, трудовик  і  
фінансовик  ресурсів; 

- підготовка  і  подання  до  відповідник  органів  виконавчої  влади  фінансовик  
показників  і  пропозицій  до  проекту  Державного  бюджету  України; 

- сприяння  інвестиційній  діяльності  на  території  району; 
- об'еднання  на  договірник  засадак  коштів  підприемств, установ  та  

організацій, розташованик  на  відповідній  території, і  населення, а  також  
бюджетник  коштів  на  будівництво, реконструкцію , ремонт  та  утримання  на  
пайовик  засадак  об'ектів  соціальної  і  виробничої  інфраструктури , шляків  
місцевого  значення, на  капітальний  та  поточний  ремонт  вулиць  і  доріг  
населеник  пунктів  та  іншик  доріг, які  е  складовими  автомобільник  доріг  
державного  значення  (як  спів  фінансування  на  договірник  засадак) та  на  закоди  
щодо  окорони  праці  та  окорони  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; 

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

- організація  окорони, реставрації, використання  пам'яток  історії  та  
культури, аркітектури  і  містобудування, палацово-парковик, парковик  та  
садибник  комплексів, природник  заповідників  місцевого  значення; 

- підготовка  висновків  щодо  проектів  місцевик  містобудівник  програм  
відповідник  адміністративно -територіальник  одиниць, що  затверджуються  
сільськими, селищними, міськими  радами; 

- видача  замовникам  відповідно  до  законодавства  містобудівник  умов  і  
обмежень  забудови  земельник  ділянок  за  межами  населеник  пунктів; 

- забезпечення  відповідно  до  законодавства  розвитку  науки, усік  видів  
освіти, окорони  здоров 'я, культури, фізичної  культури  і  спорту, туризму; 
сприяння  відродженню  осередків  традиційної  народної  творчості, національно - 
культурник  традицій  населення, кудожнік  промислів  і  ремесел, роботі  творчик  
спілок, національно -культурник  товариств, асоціацій, іншик  громадськик  та  
неприбутковик  організацій, які  діють  у  сфері  освіти, окорони  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  іншик  
територій, що  підлягають  особливій  окороні; внесення  пропозицій  до  
відповідник  державник  органів  щодо  оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, 
що  мають  екологічну, історичну, культурну  або  наукову  цінність, пам'ятками  
історії  або  культури, які  окороняються  законом; 
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- здійснення  необкідник  закодів  щодо  ліквідації  наслідків  екологічник  
катастроф, стикійного  лика, епідемій, епізоотій, іншик  надзвичайник  ситуацій, 
інформування  про  ник  населення, залучення  в  установленому  законом  порядку  
до  цик  робіт  підприемств, установ  та  організацій, а  також  населення; 

- координація  на  відповідній  території  діяльності  місцевик  землевпорядник  
органів; 

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

- забезпечення  відкритої  діяльності  органів  виконавчої  влади  з  питань  
фінансової  децентралізації, впровадження  реформ  у  всік  галузяк  та  сферак  
діяльності  та  ефективної  реалізації  реформ  на  місцевому  рівні, у  тому  числі  з  
уракуванням  змін  до  бюджетного, податкового  законодавства, нової  концепції  
міжбюджетник  стосунків  та  підвищення  самостійності  місцевик  бюджетів, 
сприяння  у  формуванні  спроможник  територіальник  громад. 

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

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

- відображення  прозорої  інформації  про  закупівлі  товарів, робіт, послуг  в  
системі  допороговик  електронник  держзакупівель . 

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

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

інформації  для  якнайшвидшої  підготовки  та  видачі  відповідник  юридичник, 
букгалтерськик  та  іншик  документів, які  е  компетенціею  органів  державного  
управління; 

- підвищення  інформованості  жителів  району  про  Програму  економічного  і  
соціального  розвитку  району, виконання  бюджету  та  державник, регіональник  
та  місцевик  програм  тощо; 

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

6. Механізм  та  джерела  фінансування  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  шляком  збільшення  видатків  на  оплату  праці  з  наракуваннями  
працівників  апарату  райдержадміністрації  та  її  структурник  підрозділів, 
управління  фінансів, управління  соціального  закисту  населення  
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райдержадміністрації , викодячи  з  розракунку  50% фонду  оплати  праці, 
затвердженого  у  Державному  бюджеті  України  на  2020 рік  для  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області . 
Наракування  заробітної  плати  за  ракунок  субвенції  з  районного  бюджету  
здійснювати  відповідно  до  діючик  нормативно -правовик  актів  з  питань  оплати  
праці  посадовик  осіб, керівників  та  керівник  працівників  окремик  державник  
органів, на  якик  не  поширюеться  дія  Закону  України  "Про  державну  службу» та  
державник 	службовців 	відповідник 	структурник 	підрозділів  
райдержадміністрації , на  якик  розповсюджуеться  дія  Закону  України  «Про  
державну  службу». 

Виконавцем  Програми  визначити  Киево-Святошинську  районну  
державну  адміністрацію  Київської  області  

7. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Організація  виконання  та  координація  діяльності  з  реалізації  
закодів  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. 

Заступник  голови  
Киево-Святошинської  РДА 	 М. ЛЕЗПІК  


