ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про виконання Програми
розвитку місцевого самоврядування
у Полтавській області на 2018 – 2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення дотримання вимог законодавства
щодо звітування про виконання цільових програм, що реалізуються за рахунок коштів
обласного бюджету,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
звіт про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням другого
пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого
скликання від 22 грудня 2017 року № 598 «Про затвердження Програми розвитку
місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» (зі змінами),
що додається на 8 аркушах, взяти до відома.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення першого пленарного
засідання п’ятої сесії восьмого
скликання
02.07.2021 №
Звіт
про виконання Програми розвитку
місцевого самоврядування на 2018 – 2020 роки
Мета Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області
на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) полягала у вирішенні комплексу завдань
по забезпеченню підвищення фахового рівня посадових осіб органів місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, створення належних умов для їх
професійного розвитку; сприянні активності жителів територіальних громад
Полтавської області у розв’язанні актуальних проблем розвитку територій та
поширенні кращих практик органів місцевого самоврядування; підтримці
творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді, відзначенні їх
професійних досягнень; підвищенні ефективності використання та збереженні
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
поліпшенні матеріально-технічної бази для роботи органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади; запровадженні інформаційнокомунікаційних технологій та інструментів електронного урядування в
діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади; забезпеченні
належних умов для проведення пленарних засідань сесій обласної ради, засідань
президії та постійних комісій Полтавської обласної ради.
Виконавцями та розпорядниками бюджетних коштів були Полтавська
обласна рада, Управління майном Полтавської обласної ради, Полтавська
обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи, територіальні
підрозділи центральних органів виконавчої влади, Полтавський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.
Щодо виконання ряду заходів Програми Полтавським обласним центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій (за інформацією згідно листа від 19.01.2021 № 01-16/24).
На виконання заходу 1.1 Програми «Науково-методичне забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування області та участь у
всеукраїнському й обласному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування» протягом 2018 − 2020 років розроблено та реалізовано загальні
та спеціальні професійні і короткострокові програми підвищення кваліфікації
посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад в
межах кошторисних видатків.
На виконання заходу 1.2 Програми «Підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад» протягом
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2018 – 2020 років забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад в межах кошторисних видатків.
На виконання заходу 1.3 Програми «Проведення тематичних семінарів,
тренінгів, спеціалізованих курсів тощо, спрямованих на підвищення
професіоналізму працівників органів місцевого самоврядування та
впровадження
успішного
досвіду
розвитку
територій»
протягом
2018 – 2020 років забезпечено організацію та проведення навчання за
професійними та короткостроковими програмами підвищення кваліфікації з
метою підвищення рівня професіоналізму публічних службовців та
впровадження успішного досвіду розвиту територій в межах кошторисних
видатків.
На виконання заходу 1.4 Програми «Розроблення та видання методичних
посібників, рекомендацій за участю фахівців та науковців для працівників
органів влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ
і організацій» щороку забезпечено підготовку і друк методичних матеріалів та
рекомендацій у співпраці з науковцями вищих навчальних закладів та керівними
працівниками органів публічної влади області в межах кошторисних видатків.
На виконання заходу 1.5 Програми «Проведення щорічних науковопрактичних конференцій, семінарів, у т. ч. виїзних, на базі органів місцевого
самоврядування області» проведено науково-практичні та науково-методичні
конференції в межах кошторисних видатків.
На виконання заходу 1.6 Програми «Запровадження елементів
дистанційного та інших новітніх інтерактивних методів навчання для посадових
осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад» запроваджено елементи
дистанційного та інших новітніх інтерактивних методів навчання, а саме:
оновлено структуру офіційного веб-сайту, проведено роботи з удосконалення
розділів «Дистанційне навчання» та «Реєстрація на навчання» в межах
кошторисних видатків.
На виконання заходу 1.7 Програми «Навчання депутатів обласної ради,
працівників виконавчого апарату обласної ради та працівників Полтавського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування» протягом
2018 – 2020 років проведено навчання депутатів обласної ради та працівників
виконавчого апарату обласної ради, зокрема проведено навчання за спеціальною
короткостроковою програмою «Ділове українське мовлення та документування
управлінської діяльності» в межах кошторисних видатків.
На виконання заходу 1.9 Програми «Проведення навчання за програмою
спеціалізованого короткострокового навчального курсу «основи української
жестової мови» посадових осіб місцевого самоврядування, представників
органів влади, працівників комунальних підприємств, установ і організацій»
протягом 2018 – 2020 років актуалізовано спеціальну короткострокову програму
підвищення кваліфікації «Основи української жестової мови» та проведено
навчання за програмою спеціалізованого короткострокового начального курсу в
межах кошторисних видатків.
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На виконання заходу 1.10 Програми «Створення на базі Полтавського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій сучасного освітнього простору –
інноваційного тренінгового центру» у 2019 році проведено поточний ремонт
аудиторії
площею
82,5
кв.м.
для
облаштування
сучасного
багатофункціонального навчального простору – тренінгового центру. Фактичні
витрати склали 197 000,00 грн, 100,0 % від планових.
Загальні фактичні витрати по заходам 1.1 – 1.7, 1.9 та 1.10 Програми склали
622 100,00 грн, 99,1% від планових.
Щодо виконання ряду заходів Програми Полтавською обласною радою.
Плановий обсяг фінансування Програми за 2018 − 2020 роки склав
16 347 249,00 грн (в т. ч. у 2018 рік (по заходах: 3.1, 3.3-3.6, 3.10, 4.12) –
2 521 148,00 грн; за 2019 рік (по заходам: 2.3-2.5, 3.1, 3.3-3.6, 3.10, 3.11, 4.16) –
8 320 540,00 грн; за 2020 рік (по заходах: 1.1, 1.8, 2.6-2.8, 3.1, 3.3-3.6, 3.8-3.11) –
5 505 561,00 грн).
На виконання заходу 2.3 Програми «Розробка технічного завдання на
створення інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал «SMART
REGION Полтавської області»» у 2019 році забезпечено розробку технічного
завдання, специфікації вимог на створення інформаційно-комунікаційної
системи «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської області» (далі –
Система). Фактичні витрати склали 189 000,00 грн, 99,0 % від планових.
На виконання заходу 2.4 Програми «Забезпечення матеріально-технічного
оснащення для створення інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний вебпортал «SMART REGION Полтавської області»» у 2019 році забезпечено
матеріально-технічне оснащення (системний блок серверний; пакет програмного
забезпечення для управління системами, запам’ятовувальними пристроями;
реєстрація (продовження) доменного імені smartregion.pl.ua). Фактичні витрати
склали 347 282,00 грн.
На виконання заходу 2.5 Програми «Впровадження інформаційнокомунікаційної системи «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської
області»» у 2019 році забезпечено розробку Системи. Фактичні витрати склали
2 190 000,00 грн, 82,0 % від планових (економія – 480 000, 00 грн).
На виконання заходу 2.7 Програми «Забезпечення функціонування та
модернізація інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал
«SMART REGION Полтавської області»» у 2020 році забезпечено виконання
робіт з розширення функціональних характеристик програмного забезпечення
Системи на суму 93 400,00 грн, 49,1 % від запланованих бюджетних призначень.
На виконання заходу 3.1 Програми «Урочисті заходи з нагоди
загальнодержавних свят, пам’ятних дат, урочистості з нагоди Дня місцевого
самоврядування» протягом 2018 − 2020 років проведено урочисті заходи з нагоди
загальнодержавних свят, пам’ятних дат, урочистості з нагоди Дня місцевого
самоврядування. Загальні витрати склали 676 162,00 грн (в т. ч. за 2018 рік –
232 111,30 грн (витратні матеріали: квіткові композиції; знаки поштової оплати;
блокноти, ручки з логотипом, календарі з логотипом); за 2019 рік –
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249 325,60 грн (витратні матеріали: квіткові композиції, знаки поштової оплати,
ділові щоденники, ручки з логотипом, пакети); за 2020 рік – 194 725,10 грн
(витратні матеріали у сумі 188 355,10 грн: квіткові композиції, знаки поштової
оплати, ділові щоденники, пакувальні паперові пакети з ручками; послуги
графічних дизайнерів – 6 370,00 грн).
На виконання заходу 3.2 Програми «Організація та проведення форумів,
фестивалів, конкурсів, у тому числі всеукраїнських та міжнародних, форумів
громадських ініціатив» плановий обсяг фінансування не передбачався.
На виконання заходу 3.3 Програми «Сплата членських і цільових внесків
до асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада» за 2018 − 2020 роки
забезпечено сплату членських внесків в сумі 2 824 627,90 грн, у тому числі:
- за 2018 рік – 721 147,18 грн (до Асоціації «Полтавська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування» 593 808,18 грн; до Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних
рад» 127 339,00 грн);
- за 2019 рік – 1 002 716,52 грн (до Асоціації «Полтавська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування» 875 377,77 грн; до Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних
рад» 127 338,75 грн);
- за 2020 рік – 1 100 764,20 грн (до Асоціації «Полтавська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування» 974 611,74 грн; до Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних
рад» 126 152,46 грн).
На виконання заходу 3.4 Програми «Окремі заходи на виконання
розпоряджень та доручень голови обласної ради, проведення «круглих столів»,
засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові
обласної ради» протягом 2018 − 2020 років забезпечено проведення окремих
заходів щодо виконання розпоряджень та доручень голови обласної ради та ряд
засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові
обласної ради. Загальні витрати склали 824 902,93 грн, у тому числі:
- за 2018 рік – 268 633,82 грн (гобелени, картини для вручення на окремих
заходах зустрічей з керівниками дипломатичних місій, міжнародних установ,
організацій, фондів; канцтовари для забезпечення проведення виїзних сесії
Полтавської обласної ради, пакети з логотипом, брошури «Регламент», знак
«Депутат обласної ради», блоки живлення, акумулятори, мобільний стенд у сумі
244 633,82 грн; послуги охорони для забезпечення проведення виїзних засідань
сесій Полтавської обласної ради – 24 000,00 грн);
- за 2019 рік – 258 259,01 грн (гобелени для вручення на окремих заходах,
зустрічах з керівниками дипломатичних місій, міжнародних установ,
організацій, фондів, витратні матеріали (мережеві фільтри, кабелі, папір, картки
з вбудованою мікросхемою) у сумі 171 439,01 грн; послуги охорони для
забезпечення проведення виїзних засідань сесій Полтавської обласної ради –
15 000,00 грн, кейтерингові послуги – 71 820,00 грн);
- за 2020 рік – 298 010,10 грн (витратні матеріали у сумі 248 011,10 грн
(знаки поштової оплати, папір, антисептик для рук, маски медичні одноразові,
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друкована продукція «Довідник Депутата»); кейтерингові послуги –
49 999,00 грн). В 2018 та 2019 роках забезпечено організацію та проведення
трьох засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при
голові обласної ради в м. Полтава, м. Решетилівка та в смт. Шишаки.
На виконання заходу 3.5 Програми «Висвітлення діяльності депутатів
обласної ради у засобах масової інформації та кращих практик діяльності
територіальних громад області» протягом 2018 − 2020 років забезпечено
висвітлення діяльності депутатів обласної ради у засобах масової інформації та
кращих практик діяльності територіальних громад області. Фактичні витрати
склали 1 699 992,00 грн (в т.ч. за 2018 рік – 180 000,00 грн; за 2019 рік –
759 996,00 грн; за 2020 рік – 759 996,00 грн). Забезпечено інформаційний
супровід основних заходів Полтавської обласної ради, зокрема: пленарних
засідань сесій обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради, в тому
числі виїзних; робочих груп, президії обласної ради, журі з присудження Премій
Полтавської обласної ради, робочих поїздок керівництва обласної ради та ін.
На виконання заходу 3.6 Програми «Відзначення Почесними Грамотами,
Грамотами, Подяками, почесними відзнаками обласної ради – нагрудними
знаками «За вірність народу України», Свідоцтвами про занесення до «Книги
Пошани» обласної ради» протягом 2018 − 2020 років забезпечено відзначення
Почесними Грамотами, Грамотами, Подяками обласної ради та вручено
годинники Полтавської обласної ради. Фактичні витрати склали
1 824 004,14 грн. (у тому числі відзнаки Полтавської обласної ради за 2018 рік –
426 651,33 грн; за 2019 рік – 638 521,94 грн; за 2020 рік – 758 830,87 грн). Загалом
за 3 роки було відзначено Почесними Грамотами обласної ради 548 осіб,
Грамотами обласної ради – 1834 особи, оголошено Подяк обласної ради 723
особам та вручено годинників Полтавської обласної ради 159 особам.
На виконання заходу 3.7 Програми «Надання депутатами обласної ради
допомоги малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської
області» за 2018 − 2020 роки депутатами обласної ради надано допомоги
малозахищеним громадянам у сумі 22 460 491,19 грн (у тому числі за 2018 рік –
5 841 720,57 грн (сума допомоги – 5 824 396,00 грн, поштові витрати – 17 324,57
грн); за 2019 рік – 8 346 657,46 грн (сума допомоги – 8 323 305,00 грн, поштові
витрати – 23 352,46 грн); за 2020 рік – 8 272 113,16 грн (сума допомоги –
8 242 252,00 грн, поштові витрати – 29 861,16 грн). Виплата допомоги
проводиться Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у
Полтавській області.
На виконання заходу 3.9 Програми «Забезпечення фінансування премій,
заснованих обласною радою, конкурсу студентських наукових робіт «Від
студентського самоврядування – до самоврядування громад», Школи
майбутнього депутата, виготовлення дипломів лауреатів премій та переможців
конкурсів, проведення церемоній нагородження» у 2020 році придбано бланки
дипломів лауреатів премій Полтавської обласної ради, конкурсів, заснованих
обласною радою, бланки свідоцтв про занесення до Книги пошани Полтавської
обласної ради. Фактичні витрати склали 10 000,00 грн.
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На виконання заходу 3.10 Програми «Відшкодування витрат депутатам
обласної ради, пов’язаних з депутатською діяльністю» у 2018 році відшкодовано
витрати депутатам обласної ради, пов’язаних з депутатською діяльністю в сумі
1 590,00 грн (відрядження).
На виконання заходу 3.11 Програми «Здійснення перекладу для осіб з
порушеннями слуху на українську жестову мову пленарних засідань сесій
обласної ради та виступів керівництва обласної ради під час проведення масових
заходів» протягом 2019 − 2020 років забезпечено здійснення перекладу
пленарних засідань сесій обласної ради для осіб з порушенням слуху на
українську жестову мову. Фактичні витрати склали 55 512,50 грн, у тому числі у
2019 році – 21 318,75 грн; у 2020 році – 34 193,75 грн.
На виконання заходу 4.12 Програми «Здійснення супроводу єдиної
системи електронного документообігу Полтавської обласної ради, Полтавської
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування, установ, організацій і підприємств комунальної власності» в
2018 році забезпечено супроводження системи електронного документообігу
«АСКОД» для апарату Полтавської обласної ради. Фактичні витрати склали
190 000,00 грн.
На виконання заходу 4.16 Програми «Створення комплексної системи
захисту інформації в автоматизованій системі класу «3» для обробки відкритої
інформації з використанням системи електронного документообігу (СЕДО)
«АСКОД»» в 2019 році було створено комплексну систему захисту інформації в
автоматизованій системі класу «3» для обробки відкритої інформації з
використанням системи електронного документообігу (СЕДО) «АСКОД»
Фактичні витрати склали 189 000,00 грн.
Таким
чином,
фактичний
обсяг
фінансування
Програми
за 2018 − 2020 роки склав 11 115 473,47 грн, у тому числі у 2018 році –
2 020 133,63 грн; у 2019 році – 5 845 419,82 грн; у 2020 році – 3 249 920,02 грн.
Заходи 2019 року, передбачені пунктом 3.10, та заходи 2020 року,
передбачені пунктами 1.1, 1.8, 2.6, 2.8, 3.8, 3.10, не фінансувалися у зв’язку з
відсутністю потреби.
Вцілому рівень виконання запланованих Програмою заходів є достатній: в
2018 році − 80 %, в 2019 році − 70 %, в 2020 році − 59 %.
Щодо виконання ряду заходів Програми Управлінням майном обласної
ради (за інформацією згідно листів від 18.01.2021 № 73/01-14 та від 24.05.2021
№ 731/01-14)
На виконання заходу 4.1 Програми «Утримання в належному санітарнотехнічному стані та забезпечення охоронною, протипожежною безпекою,
антитерористичними заходами, проведення капітального ремонту приміщень
адміністративних будівель обласної ради та прилеглих територій за адресами:
вул. Соборності, 45; вул. Зигіна, 1; вул. Європейська, 28, 49 у м. Полтава»
протягом 2018 − 2020 років забезпечено належний санітарно-технічний стан
приміщень та будівель по вул. Соборності, 45, Зигіна, 1, Європейська, 28, 49 у
м. Полтава, їх охорону. Також проведено поточні та капітальні ремонти
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приміщень адміністративних будинків та прилеглої території. Фактичні витрати
склали 34 315 400,00 грн.
По заходах Програми 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 та 4.8 фактичне фінансування не
здійснювалося.
На виконання заходу 4.9 Програми «Забезпечення виконання
Комунальним автотранспортним підприємством обласної ради делегованих
обласною радою повноважень» протягом 2018 − 2020 років забезпечено
підтримку Комунальним автотранспортним підприємством обласної ради в сумі
6 961 000,00 грн.
Загальні фактичні витрати по заходам 4.1 та 4.9 Програми склали
41 276 400,00 грн, 98,4% від планових.
Щодо виконання ряду заходів Програми Департаментом освіти та науки
Полтавської обласної державної адміністрації (за інформацією згідно листа від
18.01.2021 № 278/02.02-29).
На виконання заходу 4.13 Програми «Поповнення статутного капіталу
Полтавського
обласного
комунального
підприємства
прикладних
інформаційних технологій «Освітаінфоком»» у 2018 році забезпечено
поповнення статутного капіталу вищезазначеного комунального підприємства в
сумі 500 000,00 грн з метою створення відділу інформаційних технологій.
Щодо виконання ряду заходів Програми Департаментом соціального
захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (за
інформацією згідно листа від 15.01.2021 № 01.1-13/444).
На виконання заходу 3.7 Програми «Надання депутатами обласної ради
допомоги малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської
області» протягом 2018 − 2020 років забезпечено виплату разової грошової
допомоги громадянам, які її потребують.
Щодо виконання ряду заходів Програми Департаментом фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації (за інформацією згідно листа
від 18.01.2021 № 03.3-19/104).
На виконання заходу 2.1 Програми «Проведення обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад Полтавської області» протягом
2018 − 2020 років щорічно здійснено передачу субвенцій з обласного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію проектів-переможців обласного конкурсу
проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області. Фактичні витрати
склали 64 026 900,00 грн, 99,6 % від планових.
На виконання заходів 4.2 та 4.10 Програми протягом 2018 − 2020 років
здійснено передачу субвенцій з обласного бюджету на виконання делегованих
повноважень обласної ради, поліпшення матеріально-технічної бази апарату
Полтавської обласної державної адміністрації, Головного управління
Державного казначейства у Полтавській області, Управління Північно-Східного
офісу Держаудитслужби в Полтавській області. Кошти профінансовані у
повному обсязі від запланованого.
На виконання заходу 2.2 Програми «Забезпечення діяльності Фонду
розвитку територій області» протягом 2018 − 2020 років забезпечено
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опрацювання, підготовку, супровід пропозицій заходів та проєктів за поданням
депутатів обласної ради в межах кошторисних видатків.
Щодо виконання ряду заходів Програми Головним управлінням Державної
казначейської служби України у Полтавській області та Управлінням північносхідного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (далі – Управління) (за
інформацією згідно листа від 18.01.2021 № 11-16/ та згідно листа від 18.01.2021
№ 201611-11/276-2021).
На виконання заходу 4.2 Програми «Поліпшення матеріально-технічної
бази обласної ради для забезпечення роботи депутатів обласної ради, технічного
та комп’ютерного забезпечення делегованих повноважень обласною радою
облдержадміністрації та структурним підрозділам облдержадміністрації»:
- Головним управлінням Державної казначейської служби України у
Полтавській області поліпшено обслуговування місцевих рад, покращено
систему
збереження
та
захисту
інформації
(фактичні
витрати
склали 1 500 00,00 грн, 100,0% від запланованих);
- Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській
області забезпечено належні умови праці, впроваджено сучасні цифрові
технології для збереження та захисту інформації Управління (фактичні витрати
склали 1 798 000,00 грн, 99,9% від запланованих);
Завдання і заходи виконані в повному обсязі.
Щодо виконання ряду заходів Програми Департаментом будівництва,
містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства
Полтавської обласної державної адміністрації (за інформацією згідно листа
від 05.05.2021 № 04.2-06/1439).
На виконання заходу 4.14 Програми «Придбання, монтаж та впровадження
електронної системи голосування у залі проведення пленарних засідань сесій та
технічного обладнання залу засідань постійних комісій та президії Полтавської
обласної ради (к.422)» забезпечено придбання та монтаж електронної системи
голосування, отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом
об’єкта проектній документації ПТ № 162191981360.
Щодо
виконання
ряду
заходів
Програми
Департаментом
агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (за
інформацією згідно листа від 30.04.2021 № 02.1-18/47).
На виконання заходу 4.15 Програми «Капітальний ремонт покрівлі,
оздоблення та фарбування фасаду, заміна віконних блоків в адміністративній
будівлі за адресою: вул. Міщенка, 2 у м. Полтава» здійснено капітальний ремонт
покрівлі, оздоблення та фарбування фасаду, замінено віконні блоки в
адміністративній будівлі на загальну суму 35 800,00 грн.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про виконання Програми
розвитку місцевого самоврядування
у Полтавській області на 2018 – 2020 роки»
Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення
не є нормативно-правовим актом.
Мета: забезпечення дотримання вимог законодавства щодо звітування про
виконання цільових програм, що реалізуються за рахунок коштів обласного
бюджету, зокрема відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження
регіональних цільових (комплексних) програм, моніторингу та звітності щодо
їх виконання, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної
державної адміністрації від 14.07.2016 № 309.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення «Про виконання Програми розвитку місцевого
самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» розроблено за
ініціативи виконавчого апарату обласної ради відповідно до пункту 16 частини
1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку
розроблення, затвердження регіональних цільових (комплексних) програм,
моніторингу та звітності щодо їх виконання, затвердженого розпорядженням
голови Полтавської обласної державної адміністрації від 14.07.2016 № 309.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Необхідність прийняття рішення обумовлена потребою звітування про
виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській
області на 2018 − 2020 роки (далі – Програма) по завершенню терміну її
реалізації.
3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення передбачає звіт про стан реалізації заходів Програми
протягом 2018 – 2020 років.
4. Правові аспекти.
Правовою основою Програми є Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Порядок розроблення,
затвердження регіональних цільових (комплексних) програм, моніторингу та
звітності щодо їх виконання, затверджений розпорядженням голови
Полтавської обласної державної адміністрації від 14.07.2016 № 309.
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту рішення не потребує витрат з обласного бюджету.
6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін
Проєкт рішення підготовлено
відповідальних виконавців Програми.

на

підставі

звітної

інформації

7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Прийняття рішення дозволить оцінити ефективність реалізації заходів
Програми щодо забезпечення підвищення фахового рівня посадових осіб
органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, створення належних
умов для їх професійного розвитку; сприяння активності жителів
територіальних громад Полтавської області у розв’язанні актуальних проблем
розвитку територій та поширенні кращих практик органів місцевого
самоврядування; підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської
молоді, відзначенні їх професійних досягнень; підвищення ефективності
використання та збереженні майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області; поліпшення матеріально-технічної бази для роботи
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади; запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів електронного
урядування в діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;
забезпечення належних умов для проведення пленарних засідань сесій обласної
ради, засідань президії та постійних комісій Полтавської обласної ради.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

