ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування
у Полтавській області на 2021 – 2023 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, забезпечення
розширення функціональних характеристик інформаційно-комунікаційної системи
«Єдиний портал «SMART REGION Полтавської області» та у зв’язку з необхідністю
збільшення фінансування проєктів (заходів) органів місцевого самоврядування в
умовах збільшення витрат місцевих бюджетів через боротьбу з пандемією COVID-19
та її негативними наслідками,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням пленарного
засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від
29 грудня 2020 року № 58 (зі змінами), що додаються на 3 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат
обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з
питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення пленарного засідання
сесії
обласної ради восьмого скликання
2021 №

№
з/п

2.3

2.7

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2021 – 2023 РОКИ
Строк
Орієнтовний
Назва
Перелік заходів програми
Виконавці
Джерела
виконання
напряму
фінансування
обсяг фінансування
заходу
діяльності
по роках,
тис грн.
НАПРЯМ 2. РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ
х
Розширення
Щороку
Полтавська
обласна Обласний
2021 рік - 193,660
функціональних
рада,
бюджет
2022 рік - 100,0
характеристик програмного
Полтавська
2023 рік - 100,0
забезпечення, забезпечення
облдержадміністрація
функціонування та
модернізації, супроводу
інформаційнокомунікаційної системи
«Єдиний портал «SMART
REGION Полтавської
області
х
Забезпечення фінансування
Щороку
Структурні підрозділи
Обласний
2021 рік – 169 000,0
об’єктів та заходів, що
Полтавської
бюджет
2022 рік – 105 000,0
можуть реалізовуватися за
облдержадміністрації,
2023 рік – 105 000,0
рахунок коштів Фонду
райдержадміністрації,
розвитку територій області
органи місцевого
самоврядування
територіальних громад
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НАПРЯМ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
3.3

х

Сплата членських і цільових
внесків до асоціацій, членом
яких є Полтавська обласна
рада

Щороку

Полтавська обласна
рада

Обласний бюджет 2021 рік – 1 094,658
2022 рік – 1 093,722
2023 рік – 1 093,722

3.4

х

Окремі заходи на виконання
розпоряджень та доручень
голови
обласної
ради,
проведення
«круглих
столів»,
засідань
Координаційної
ради
з
питань
місцевого
самоврядування при голові
обласної ради, дорадчих
органів,
створених
у
обласній раді або за її
участю, конференцій, у тому
числі Регіональної дорадчої
ради
Національного
конгресу
місцевого
самоврядування
в
Полтавській
області,
офіційних
зустрічей
з
керівниками дипломатичних
місій,
міжнародних
установ, організацій, фондів,
проектів
та
програм,
керівниками
органів

Щороку

Полтавська обласна
Обласний бюджет 2021 рік – 718,068
рада, структурні
2022 рік – 1 240,3
підрозділи
2023 рік – 1 240,3
облдержадміністрації
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місцевого самоврядування, у
тому числі інших регіонів та
інших держав, офіційних
прийомів головою обласної
ради, зборів, інших заходів
за участю представників
органів
місцевого
самоврядування
та
громадськості, організація
заходів з метою розвитку
міжрегіонального
партнерства
3.5.

х

Висвітлення діяльності
депутатів обласної ради у
засобах масової інформації
та кращих практик
діяльності територіальних
громад області

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Щороку

Полтавська обласна
рада

Обласний бюджет 2021 рік – 1198,0
2022 рік – 1198,0
2023 рік – 1198,0

Т. ПАУТОВА

Порівняльна таблиця
до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого
самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки»
Норми чинного Рішення

Пропозиції щодо внесення змін та
доповнень

Напрям 2. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування
Пункт
2.3.
Забезпечення
функціонування
та
модернізації,
супроводу
інформаційнокомунікаційної
системи
«Єдиний
портал «SMART REGION Полтавської
області»

Пункт
2.3.
Розширення
функціональних
характеристик
програмного
забезпечення,
забезпечення
функціонування
та
модернізації, супроводу інформаційнокомунікаційної
системи
«Єдиний
портал «SMART REGION Полтавської
області»

2021 рік – 120,00
Пункт 2.7. Забезпечення фінансування
об’єктів та заходів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
Фонду розвитку територій області

2021 рік – 193,660
Пункт 2.7. Забезпечення фінансування
об’єктів та заходів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
Фонду розвитку територій області

2021 рік – 115 000,0
2022 рік – 105 000,0
2023 рік – 105 000,0

2021 рік – 169 000,0
2022 рік – 105 000,0
2023 рік – 105 000,0

Напрям 3. Організація громадських та соціальних заходів
Пункт 3.3. Сплата членських і
Пункт 3.3. Сплата членських і
цільових внесків до асоціацій, членом цільових внесків до асоціацій, членом
яких є Полтавська обласна рада
яких є Полтавська обласна рада
2021 рік – 1044,086
2022 рік – 1044,086
2023 рік – 1044,086

2021 рік – 1094,658
2022 рік – 1093,722
2023 рік – 1093,722

Пункт 3.4. Окремі заходи на
виконання розпоряджень та доручень
голови обласної ради, проведення
«круглих столів», засідань
Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові
обласної ради, дорадчих органів,
створених у обласній раді або за її
участю, конференцій, у тому числі
Регіональної дорадчої ради

Пункт 3.4. Окремі заходи на
виконання розпоряджень та доручень
голови обласної ради, проведення
«круглих столів», засідань
Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові
обласної ради, дорадчих органів,
створених у обласній раді або за її
участю, конференцій, у тому числі
Регіональної дорадчої ради
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Національного конгресу місцевого
самоврядування в Полтавській області,
офіційних зустрічей з керівниками
дипломатичних місій, міжнародних
установ, організацій, фондів, проектів
та програм, керівниками органів
місцевого самоврядування, у тому
числі інших регіонів та інших держав,
офіційних прийомів головою обласної
ради, зборів, інших заходів за участю
представників органів місцевого
самоврядування та громадськості,
організація заходів з метою розвитку
міжрегіонального партнерства

Національного конгресу місцевого
самоврядування в Полтавській області,
офіційних зустрічей з керівниками
дипломатичних місій, міжнародних
установ, організацій, фондів, проектів
та програм, керівниками органів
місцевого самоврядування, у тому
числі інших регіонів та інших держав,
офіційних прийомів головою обласної
ради, зборів, інших заходів за участю
представників органів місцевого
самоврядування та громадськості,
організація заходів з метою розвитку
міжрегіонального партнерства

2021 рік – 1240,3
2022 рік – 1240,3
2023 рік – 1240,3

2021 рік – 718,068
2022 рік – 1240,3
2023 рік – 1240,3

Пункт 3.5. Висвітлення діяльності
депутатів обласної ради у засобах
масової інформації та кращих практик
діяльності територіальних громад
області

Пункт 3.5. Висвітлення діяльності
депутатів обласної ради у засобах
масової інформації та кращих практик
діяльності територіальних громад
області

2021 рік – 800,00
2022 рік – 800,00
2023 рік – 800,00

2021 рік – 1198,00
2022 рік – 1198,00
2023 рік – 1198,00

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін
до Програми розвитку місцевого самоврядування
у Полтавській області на 2021 – 2023 роки»
Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення
не є нормативно-правовим актом.
Мета: створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування у
Полтавській області,
забезпечення
розширення
функціональних характеристик інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний
портал «SMART REGION Полтавської області» та необхідність збільшення
фінансування проєктів (заходів) органів місцевого самоврядування в умовах
збільшення витрат місцевих бюджетів через боротьбу з пандемією COVID-19 та
її негативними наслідками.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого
самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки» (далі – Програма)
розроблено на підставі листів Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів
місцевого самоврядування» від 17.08.2021 № 735 та від 27.09.2021 № 762 і
листа Української асоціації районних та обласних рад
від 01.09.2021
№ С 02-178/412, доповідної записки начальника відділу інформаційного та
аналітичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради від 27.09.2021
№ 287, доповідної записки начальника відділу інформатизації виконавчого
апарату обласної ради від 19.10.2021.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Необхідність прийняття рішення «Про внесення змін до Програми
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки»
обумовлена необхідністю сплати членських і цільових внесків до асоціацій,
членом яких є Полтавська обласна рада та, у зв’язку з інфляційними процесами,
збільшення видатків на висвітлення діяльності депутатів Полтавської обласної
ради та кращих практик діяльності територіальних громад області у засобах
масової інформації, необхідністю здійснення розширення функціональних
характеристик інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний портал «SMART
REGION Полтавської області», а також потребою збільшення фінансування
проєктів (заходів) органів місцевого самоврядування в умовах збільшення
витрат місцевих бюджетів через боротьбу з пандемією COVID-19 та її
негативними наслідками.
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3. Суть проєкту рішення
Проєктом рішення передбачається внести зміни до діючої програми
розвитку місцевого самоврядування на 2021-2023 роки, а саме викласти заходи
передбачені пунктом 2.7 напряму 2 «Розвиток територіальних громад області»
та пунктами 3.3-3.5 напряму 3 «Організація громадських та соціальних заходів»
Розділу V «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела
фінансування, строки та етапи її виконання» у новій редакції.
4. Правові аспекти:
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Проєктом рішення передбачено збільшення орієнтовного обсягу
фінансування пункту 2.7 напряму 2 «Розвиток територіальних громад області»,
Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 –
2023 роки у 2021 році на 54,0 млн. грн.
Фінансування заходів 2.3, 3.3. – 3.5 у 2021 році Програми передбачено за
рахунок коштів, передбачених кошторисом Полтавської обласної ради та не
потребує додаткового виділення асигнувань з обласного бюджету.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Проєкт рішення погоджено без зауважень з Департаментом економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій, Департаментом фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації.
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 проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку
місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021– 2023 роки» дасть
змогу привести у відповідність видатки обласного бюджету до вимог
бюджетного законодавства України, провести сплату членських і цільових
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внесків до асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада, забезпечити
розширення функціональних характеристик інформаційно-комунікаційної
системи «Єдиний портал «SMART REGION Полтавської області», та, у зв’язку
з інфляційними процесами,збільшити видатки на висвітлення діяльності
депутатів Полтавської обласної ради та кращих практик діяльності
територіальних громад області у засобах масової інформації, а також збільшити
обсяг фінансування проєктів (заходів) органів місцевого самоврядування в
умовах збільшення витрат місцевих бюджетів через боротьбу з пандемією
COVID-19 та її негативними наслідками.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

