УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
ІV сесія

VІІ скликання

від 23.03. 2016 р. № 54
Про затвердження районної програми
забезпечення виконання Олевською
районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих Олевською
районною радою
Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи подання голови районної державної адміністрації та
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної
власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму забезпечення виконання Олевською
районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Олевською
районною радою (додається).
2. Райдержадміністрації щорічно передбачити при розробці районного
бюджету кошти на фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень
Програми у межах фінансових можливостей районного бюджету.
3. Відповідальним виконавцем Програми, головним розпорядником
коштів районного бюджету визначено Олевську районну державну
адміністрацію.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету та комунальної власності.
Голова ради

В.М. Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 23.03.2016 року № 54

РАЙОННА ПРОГРАМА
забезпечення виконання Олевською районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих Олевською районною радою
1. Загальна характеристика Програми
1.

Ініціатори розроблення Програми

2.

Розробник Програми

3.

Співрозробник Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники Програми

6.
7.

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
Основні джерела фінансування
Програми

8.

Олевська районна державна
адміністрація
Відділ фінансово-господарського
забезпечення райдержадміністрації
Управління фінансів
райдержадміністрації
Олевська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
райдержадміністрації
Олевська районна державна
адміністрація, її структурні
підрозділи
2016-2020 роки
Районний бюджет
Районний бюджет

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Протягом останніх років фінансування видатків з загального фонду
Державного бюджету не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до
потреби на виконання повноважень, делегованих районній державній
адміністрації районною радою.
Основними завданнями даної Програми є:
- забезпечення розроблення і виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку району, інших програм районного
бюджету, повноважень, делегованих відповідно до ст.44 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»;
- покращення взаємодії районної державної адміністрації з органами
місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного,
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соціального та культурного розвитку району, жителями населених пунктів
району;
- здійснення правового забезпечення діяльності районної державної
адміністрації, надання підприємствам, установам, організаціям методичної та
іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування,
неухильне додержання актів законодавства;
- підготовка структурними підрозділами районної державної
адміністрації аналітичних та інших матеріалів разом із територіальними
органами центральних органів виконавчої влади про соціально-економічне і
суспільно-політичне становище в районі, надання рекомендацій з даного
питання.
3. Мета Програми
Метою Програми є:
Забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою
районній державній адміністрації, 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.
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 взаємодії 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.
Фінансування видатків на забезпечення матеріально-технічного,
організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної
адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.
4. Шляхи виконання завдань Програми
У межах і формах, визначених ст.44 закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.14 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Конституцією і законами України, передбачається вирішення
питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;
2) соціально-економічного і культурного розвитку району;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) промисловості, сільського господарства, будівництва, житловокомунального господарства, транспорту і зв’язку;

3
5) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту,
сім’ї, жінок, молоді і дітей;
6) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
7) зовнішньоекономічної діяльності;
8) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
5. Завданнями даної Програми є:
Забезпечення райдержадміністрацією виконання повноважень,
делегованих районною радою відповідно до рішення ІV сесії VIІ скликання
від 23.03.2016 року № 53 „Про делегування повноважень районній
державній адміністрації”.
Покращення взаємодії районної державної адміністрації з іншими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування в
установленому порядку з метою забезпечення належного виконання
покладених на районну державну адміністрацію завдань.
Підготовка та подання зауважень і пропозицій з питань розвитку
адміністративно-територіальних одиниць та територіальних громад району.
Взаємодія з політичними партіями, громадськими, релігійними
організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення
прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних,
культурних та інших інтересів.
Контроль за виконанням повноважень, делегованих районною радою.
6. Ефективність та результативність Програми
Виконання завдань даної Програми дасть змогу забезпечити наступні
результативні показники:
- підготовка проектів програм соціально-економічного та культурного
розвитку району, інших програм, показників районного бюджету; звіти про
виконання програм районного бюджету;
- якісне виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку району;
- розгляд листів підприємств, установ і організацій, доручень, звернень
громадян;
- проведення конференцій, семінарів, нарад, навчань, колегій, комісій.
7. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету.
Щорічно в районному бюджеті передбачаються видатки на
фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми.
Розпорядником виділених коштів є районна державна адміністрація.
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Напрямки використання коштів, які пропонується залучити до
виконання Програми:
- фінансування видатків на покращення матеріально-технічного,
організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної
адміністрації;
- придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до
легкових автомобілів;
- придбання оргтехніки (комп’ютерів, принтерів,
багатофункціональних пристроїв тощо);
- оплата поточного ремонту приміщень, обладнання та оргтехніки;
- оплата послуг зв’язку, електроенергії тощо.
Щорічно по закінченню фінансового року голова районної державної
адміністрації інформує районну раду про використання коштів на реалізацію
положень Програми.
8. Контроль за виконанням Програми
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми
здійснює відповідальний виконавець, за цільовим та ефективним
використанням коштів – розпорядник коштів. Відповідальний виконавець раз
на рік до 1 березня подає фінансовому управлінню райдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.
Відповідальні виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану
оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції
щодо доцільності продовження тих чи інших заходів і завдань.
Щорічно в терміни, визначені рішенням районної ради про
затвердження Програми, інформація відповідальних виконавців про хід її
виконання та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесіях
районної ради.
Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

