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I. Загальні положення
Місцеве самоврядування в Україні виступає одним із найважливіших
принципів організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є
необхідною складовою будь – якого демократичного ладу.
Конституція України відповідно до вимог Європейської хартії фіксує
принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та
реальна здатність територіальних громад самостійно або під
відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів
України.
На основі поєднання властивих регіональних і загальнодержавних
історичних традицій місцеве самоврядування є найбільш наближеним
рівнем влади до громадян, що базується на їх активності, особистісній
ініціативі та відіграє провідну роль у розбудові населених пунктів.
Реалізація
органами
місцевого
самоврядування
наданих
повноважень постійно потребує системного вдосконалення організаційних,
правових, інформаційних засад їх діяльності.
Програма розвитку місцевого самоврядування Боратинської
сільської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма), розроблена відповідно
до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, з урахуванням
інших нормативно – правових актів та спрямована на подальший розвиток
місцевого самоврядування громади, як особливо важливої складової
становлення громадянського суспільства.
II. Мета та основні завдання
Мета Програми: створення належних умов для ефективної діяльності
депутатів, органів місцевого самоврядування Боратинської сільської ради.
Основні завдання Програми: підвищення професійного рівня
посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення належної
підготовки кадрів, вивчення і впровадження досвіду органів місцевого
самоврядування Волині, інших регіонів України та зарубіжних країн,
набуття нових знань і навичок у сфері депутатської діяльності, проведення
роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів
місцевої ради, працівників органів місцевого самоврядування щодо
сутності, змісту та основних напрямків розвитку самоврядування в Україні.
III. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до
законодавства за рахунок коштів сільського бюджету.
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Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього витрат на
виконання Програми
(тис. грн.)

Усього,

200

200

200

600

200

200

200

600

у тому числі:
кошти сільського
бюджету

IV. Заходи Програми
Основні заходи Програми, виконавці та терміни виконання вказані в
додатку 1.
V. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми сприятиме:
 створенню прозорої системи прийняття рішень органами
місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевої влади;
 підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого
самоврядування;
 розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого
значення;
 проведенню щорічних заходів з нагоди Дня місцевого
самоврядування, інших державних та професійних свят;
 вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного
досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
 організованому проведенню представницьких заходів.
VI. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми покладається на Боратинську сільську раду.
Координація та контроль за виконанням Програми покладається на
постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування,
соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій.
У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання
Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів
та вносить їх на розгляд сесії сільської ради.
Відповідальний виконавець до 01 березня щороку подає на розгляд
сільської ради звіт про виконання заходів і завдань щодо реалізації цієї
Програми.
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Додаток 1
Заходи Програми розвитку місцевого самоврядування Боратинської сільської ради на 2019-2021 роки
№
п/п
1

2

3
4
5
6

7

Виконавці

Відзначення кращих працівників, ветеранів органів місцевого самоврядування з
нагоди Дня місцевого самоврядування, інших державних та професійних свят
Нагородження та привітання квітами, нагородами сільської ради депутатів,
посадових осіб органів місцевого самоврядування, почесних гостей громади,
запрошених, керівників підприємств, установ, організацій громади,
спортсменів, придбання відповідних атрибутів
Відзначення державних свят, пам’ятних дат та знаменних подій з історії
громади, проведення різноманітних святкових заходів
Участь у парламентських слуханнях, семінарах, конференціях з питань
розвитку територій, реформування органів місцевого самоврядування та з
інших соціально – економічних питань
Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Боратинська
сільська рада

2019-2021

20

20

20

Боратинська
сільська рада

2019-2021

30

30

30

Боратинська
сільська рада

2019-2021

50

50

50

Боратинська
сільська рада

2019-2021

20

20

20

Боратинська
сільська рада

2019-2021

20

20

20

Боратинська
сільська рада

2019-2021

10

10

10

Боратинська
сільська рада

2019-2021

20

20

20

2019-2021

10

10

10

2019-2021

20

50

50

Придбання запрошень, посвідчень, інформаційних бюлетенів, методичних
рекомендацій, бланків грамот сільської ради і подяк голови сільської ради та
інше
Проведення навчання спеціалістів з підготовки проектів в рамках програм
міжнародного співробітництва та використання коштів європейських
структурних фондів
Обміни досвідом роботи між органами місцевого самоврядування

8
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Орієнтовані обсяги
Термін
фінансування (тис. грн.)
виконання
2019
2020
2021

Найменування заходу

Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем
сьогодення, зустрічей, круглих столів, науково-практичних конференцій,
фестивалів, конкурсів, концертів в рамках міжнародного співробітництва

Боратинська
сільська рада,
місцеві ради
Боратинська
сільська рада,
місцеві ради

