
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання другої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29 грудня 2020 року № 58 

Про затвердження 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 необхідного матеріально-технічного 
та науково-методичного підґрунтя для подальшого розвитку місцевого 
самоврядування в Полтавській області, успішної реалізації реформи децентралізації 
влади,  активного впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та інструментів електронного урядування, реформування системи 
надання адміністративних, інформаційно-консультативних і соціальних послуг, 
приведення їх у відповідність до європейських стандартів,  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2021 – 2023 роки (додається на 27 аркушах). 

2. Затвердити Порядок використання коштів Фонду розвитку територій 
області (додається на 2 аркушах). 

3. Рекомендувати районним та органам місцевого самоврядування області 
розробити і затвердити відповідні програми розвитку місцевого самоврядування. 

4. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат обласної 
ради, управління майном обласної ради, структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації, Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, контроль за виконанням – на постійну 
комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном. 

 

 

 

ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання другої                      

сесії обласної ради восьмого 

скликання 
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I. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Полтавська обласна рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

(органу місцевого 

самоврядування) про 

розроблення проєкту 

програми 

 

Протокольне доручення наради при голові 

Полтавської обласної ради від 03 грудня 

2020 року 

3. Розробник та 

співрозробники програми 

Полтавська обласна рада, управління 

майном обласної ради, Полтавська обласна 

державна адміністрація, структурні 

підрозділи Полтавської обласної державної 

адміністрації,  Полтавський обласний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій, Головне управління державної 

казначейської служби України у 

Полтавській області, Управління Північно-

східного офісу Держаудитслужби в 

Полтавській області 

 

4. Відповідальний 

виконавець програми  

Полтавська обласна рада, управління 

майном обласної ради, Полтавська обласна 

державна адміністрація, структурні 

підрозділи Полтавської обласної 

державної адміністрації, Полтавський 

обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій, 

Головне управління державної 

казначейської служби України у 

Полтавській області, Управління Північно-

східного офісу Держаудитслужби в 

Полтавській області 
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5. Номер і назва операційної 

цілі Стратегії розвитку 

Полтавської області на 

період до 2027 року, якій 

відповідає програма 

1.1. Здорове населення області з 

максимальною тривалістю активного 

періоду життя. 

1.2. Універсальна система соціального 

захисту населення та безпечні умови 

життя. 

3.1. Формування єдиного простору 

високого рівня життя. 

3.2.Інфраструктурний розвиток територій 

та пріоритетна увага сільській місцевості 

 

6. Термін реалізації 

програми 

2021 – 2023 роки 

 

7. Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 

виконання програми 

 

Обласний бюджет, бюджети органів 

місцевого самоврядування, районні 

бюджети 

 

8. Очікуваний обсяг 

фінансування програми 

Обсяг фінансування програми визначається 

щороку у межах наявного фінансового 

ресурсу обласного бюджету, бюджетів 

органів місцевого самоврядування та інших 

джерел, не заборонених чинним 

законодавством 
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II. Загальні положення 

 

Місцеве самоврядування – одна з основних засад демократії та 

конституційного ладу України. 

Збереження основних принципів, посилення ролі місцевого 

самоврядування, забезпечення на регіональному та місцевому рівні 

демократичної, ефективної організації управління, запровадження механізму 

оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого 

самоврядування їх співпраця з органами виконавчої влади забезпечує 

розбудову держави на принципах демократії влади. 

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 

2021 – 2023 роки (далі – Програма) розроблена з метою створення належних 

умов для реалізації територіальними громадами області прав і повноважень, 

визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад», Європейською Хартією місцевого самоврядування, ратифікованою 

Законом України від 15 липня 1997 року, Конвенцією про права осіб з 

інвалідністю, ратифікованою Законом України від 16.12.2009 р. № 1767-VI, і 

спрямована на розвиток місцевого самоврядування у Полтавській області та 

успішне виконання основних завдань Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 333-р. 

Фінансування Програми відбуватиметься у межах кошторисних видатків 

по головних розпорядниках коштів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством, відповідно до запланованих заходів. 

 

III. Визначення проблем, 

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, 

ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд 

базових нормативно-правових актів, які створюють правову, фінансову основу 

місцевого самоврядування. 

В сучасних умовах реформи територіальної організації влади посилення 

ролі місцевих територіальних громад потребує нових підходів та ресурсів для 

підвищення їх інституційної, фінансової спроможності, формування 

повноцінних територіальних спільнот базового рівня з високопрофесійним 

кадровим потенціалом. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17/sp:head
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Нагальними потребами органів місцевого самоврядування є: 

− кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування, підвищення 

професіоналізму посадових та службових осіб, депутатів місцевих рад, 

поширенні кращих практик належного врядування; 

− необхідність модернізації та поліпшення матеріально-технічної бази 

органів місцевого самоврядування, виконавчої влади;  

− вдосконалення системи ефективного управління об’єктами спільної 

комунальної власності територіальних громад; 

− необхідність запровадження та розвитку інформаційних технологій та 

інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування, 

виконавчої влади. 

Враховуючи відповідний позитивний зарубіжний та вітчизняний досвід, 

спроможність місцевого самоврядування може бути забезпечена лише через 

наділення їх достатньою ресурсною базою у фінансовому, інфраструктурному 

та кадровому аспектах. 

Зазначені потреби зумовлюють необхідність упровадження комплексу 

заходів щодо підвищення спроможності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області на коротко- та середньострокову перспективу.  

 

IV. Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для належної реалізації 

територіальними громадами області прав і повноважень, визначених 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад", 

Європейською Хартією місцевого самоврядування, і спрямована на 

підвищення їх інституційної спроможності та побудову нової управлінської 

моделі, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації. 

Досягнення мети планується шляхом: 

− створення умов для підвищення фахового рівня працівників органів 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, їх професійного розвитку; 

− активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні; 

− поширення позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань 

розвитку територій; 

− підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді, 

відзначення професійних досягнень мешканців області; 

− підвищення ефективності використання та збереження майна спільної 

власності територіальних громад області, створення належних умов роботи для 
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працівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, ефективного 

здійснення депутатами місцевих рад їх професійної діяльності; 

−  застосування інформаційно-комунікативних технологій та 

інструментів електронного врядування, системи електронного документообігу в 

органах місцевого самоврядування та виконавчої влади Полтавської області; 

− забезпечення належних та безпечних умов для проведення пленарних 

засідань сесій обласної ради, засідань президії та постійних комісій Полтавської 

обласної ради; 

− належного виконання делегованих повноважень Полтавської 

облдержадміністрації та її структурних підрозділів, запровадження нових 

методів та підходів у взаємодії облдержадміністрації з іншими органами 

виконавчої влади, ефективних форм роботи щодо реалізації делегованих 

повноважень. 

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела 

фінансування, строки та етапи її виконання 

 

Для досягнення мети Програми планується виконати ряд завдань та 

заходів, спрямованих на: 

− розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; 

− проведення обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних 

громад Полтавської області; 

− забезпечення фінансування об’єктів та заходів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів Фонду розвитку територій області; 

− організацію громадських та соціальних заходів; 

− підтримку творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді, 

відзначення професійних досягнень мешканців області; 

− забезпечення майнових засад місцевого самоврядування, підвищення 

ефективності використання та збереження майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст області. 

− забезпечення комфортних та безпечних умов праці в адміністративних 

будівлях за адресами: вул. Соборності, 45, вул. Зигіна, 1, вул. Європейська, 49     

у м. Полтава; 

− забезпечення діяльності Комунального автотранспортного 

підприємства обласної ради, надання ним технічної допомоги і послуг для 

потреб операції Об’єднаних сил; 

− забезпечення облдержадміністрацією та її структурними підрозділами 

виконання делегованих повноважень. 
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Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування та інших джерел 

відповідно до чинного законодавства України з метою виконання запланованих 

заходів. 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 

очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у таблиці.  
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2021 – 2023 РОКИ 

№ 

з/п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг фінансування по 

роках, 

тис. грн. 

Напрям 1. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад 

1.1 х Науково-методичне 

забезпечення діяльності 

органів місцевого 

самоврядування області 

та участь у 

всеукраїнському й 

обласному конкурсах 

проектів та програм 

розвитку місцевого 

самоврядування 

Щороку Полтавська обласна 

рада, Полтавський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 

Обласний 

бюджет 

У межах кошторисних 

видатків 
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1.2 х Підвищення кваліфікації 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування, 

депутатів місцевих рад 

Щороку Полтавська обласна 

рада, Полтавський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

управління майном 

обласної ради, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

Обласний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах кошторисних 

видатків на Полтавський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 
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1.3 х Проведення освітніх заходів, 

спрямованих на підвищення 

професіоналізму працівників 

органів місцевого 

самоврядування та 

впровадження успішного 

досвіду розвитку територій 

Щороку Полтавська обласна рада, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків на 

Полтавський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

органів державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, 

установ і 

організацій 
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1.4 х Розроблення та видання 

методичних посібників, 

рекомендацій за участю 

фахівців та науковців (у тому 

числі виготовлення 

відеофільмів та відеопосібників 

з основ української жестової 

мови) для працівників органів 

влади та місцевого 

самоврядування, комунальних 

підприємств, установ і 

організацій 

 

Щороку Полтавська обласна рада,  

Полтавська обласна 

державна адміністрація, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

 

 

 

1.5 х Проведення щорічних науково-

практичних конференцій, 

навчальних візитів, у тому числі 

на базі органів місцевого 

самоврядування області 

Щороку Полтавська обласна рада, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 
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1.6 х Запровадження елементів 

дистанційного та інших 

новітніх інтерактивних методів 

навчання для посадових осіб 

місцевого самоврядування, 

депутатів місцевих рад 

(поліпшення матеріально-

технічного забезпечення 

дистанційної складової 

навчального процесу) 

 

Щороку Полтавська обласна рада, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

 

1.7 х 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, 

державних підприємств, 

установ і організацій на базі 

провідних навчальних закладів, 

у тому числі, за кордоном 

 

Щороку Полтавська обласна рада, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 

 

 

Обласний 

бюджет 

У межах  

кошторисних 

видатків 
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1.8 х Придбання (виготовлення) 

спеціальної літератури 

 

 

Щороку Полтавська обласна рада 

 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

 

 

1.9 х 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  

Щороку 

 

Полтавська обласна рада,  

Полтавська обласна 

державна адміністрація, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 
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1.10 х 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 тренінгові центру  

Щороку 

 

 

Полтавська обласна рада,  

Полтавська обласна 

державна адміністрація, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

 

Напрям 2. Розвиток територіальних громад області 

2.1 х Забезпечення фінансування 

проєктів-переможців обласного 

конкурсу проєктів розвитку 

територіальних громад 

Полтавської області 

Щороку Полтавська обласна рада, 

районні  ради та органи 

місцевого самоврядування 

територіальних громад, 

Департамент фінансів 

Полтавської 

облдержадміністрації 

 

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети  

 

2021 рік – 16715,7 

2022 рік – 28000,0 

2023 рік – 28000,0 

 



15 

 

2.2 х Забезпечення організації 

обласного конкурсу проєктів 

розвитку територіальних 

громад Полтавської області; 

оцінка результатів та контроль 

Щороку Полтавська обласна рада  Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети  

 

2021 рік - 100,0 

2022 рік - 100,0 

2023 рік - 100,0 

2.3 х Забезпечення функціонування 

та модернізації, супроводу 

інформаційно-комунікаційної 

системи «Єдиний портал 

«SMART REGION Полтавської 

області» 

Щороку Полтавська обласна рада, 

Полтавська 

облдержадміністрація 

Обласний 

бюджет 

2021 рік - 120,0 

2022 рік - 100,0 

2023 рік - 100,0 

2.4 х Налаштування взаємодії модуля 

електронної демократії 

Приватбанку з інформаційно-

комунікаційною системою 

«Єдиний портал «SMART 

REGION Полтавської області» 

2021 Полтавська обласна рада, 

Полтавська 

облдержадміністрація 

Обласний 

бюджет 

80,0 

 

2.5 х Створення комплексної системи 

захисту інформації 

інформаційно-комунікаційної 

системи «Єдиний портал 

«SMART REGION Полтавської 

області» 

2021 Полтавська обласна рада, 

Полтавська 

облдержадміністрація 

Обласний 

бюджет 

350,0 

 

2.6  Проведення первинної 

державної експертизи 

комплексної системи захисту 

інформації автоматизованої 

системи класу «3» системи 

електронного документообігу 

Полтавської обласної ради 

2021 Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

100,0 
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2.7 х Забезпечення фінансування  

об’єктів та заходів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок 

коштів Фонду розвитку 

територій області 

Щороку Структурні підрозділи 

Полтавської 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

 

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети  

 

2021 рік - 85 000,0 

2022 рік - 85 000,0 

2023 рік - 85 000,0 

Напрям 3. Організація громадських та соціальних заходів 

 

3.1 х Урочисті заходи з нагоди 

загальнодержавних свят,  

пам’ятних дат, урочистості з 

нагоди Дня місцевого 

самоврядування 

 

Щороку Полтавська обласна рада,  

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 344,5 

2022 рік – 344,5 

2023 рік – 344,5 

3.2 х Організація та проведення 

форумів, фестивалів, конкурсів, 

у тому числі всеукраїнських та 

міжнародних, форумів 

громадських ініціатив 

Щороку Полтавська обласна рада, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

громадські організації 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

 

3.3 х Сплата членських і цільових 

внесків до асоціацій, членом 

яких є Полтавська обласна рада 

Щороку Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2021 рік – 1 044,086 

2022 рік – 1 044,086 

2023 рік – 1 044,086 
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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 

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 

 

Щороку Полтавська обласна рада, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 1 240,3 

2022 рік – 1 240,3 

2023 рік – 1 240,3 
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3.5 х Висвітлення діяльності 

депутатів обласної ради у 

засобах масової інформації та 

кращих практик діяльності 

територіальних громад області 

 

Щороку Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2021 рік – 800,0 

2022 рік – 800,0 

2023 рік – 800,0 

3.6 х Відзначення Почесними 

Грамотами, Грамотами, 

Подяками, почесними 

відзнаками обласної ради – 

нагрудними знаками  «За 

вірність народу України», 

Свідоцтвами про занесення до 

«Книги Пошани» обласної ради, 

цінними подарунками,  іншими 

заохоченнями за особисті 

заслуги у соціально-

економічному розвитку області, 

утвердженні місцевого 

самоврядування, захисті 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, вагомі 

професійні здобутки, з нагоди 

державних, професійних свят, 

пам’ятних дат і ювілеїв 

 

Щороку Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2021 рік – 699,3 

2022 рік – 699,3 

2023 рік – 699,3 
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3.7 х Надання депутатами обласної 

ради допомоги малозахищеним 

громадянам, які проживають на 

території Полтавської області 

Щороку Полтавська обласна рада, 

Департамент соціального 

захисту населення 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 8400,00 

2022 рік – 8400,00 

2021 рік – 8400,00 

 

3.8 х Організація спортивних змагань 

серед депутатів та працівників 

органів місцевого 

самоврядування області, 

популяризація спорту і 

здорового способу життя, 

участь депутатів та працівників 

органів місцевого 

самоврядування області у 

всеукраїнських і 

міжрегіональних змаганнях з 

різних видів спорту 

 

Щороку Полтавська обласна рада, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 
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3.9 х 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 

 

Щороку Полтавська обласна рада,  

Департамент освіти і 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

3.10 х Відшкодування витрат 

депутатам обласної ради, 

пов’язаних з депутатською 

діяльністю 

 

Щороку Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2021 рік – 200,0 

2022 рік – 200,0 

2023 рік – 200,0 

3.11 х 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 

Щороку Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2021 рік – 85,0 

2022 рік – 85,0 

2023 рік –85,0 
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Напрям 4. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування  

4.1 х Утримання в належному 

санітарно-технічному стані та 

забезпечення охоронною, 

протипожежною безпекою, 

антитерористичними заходами, 

проведення капітального 

ремонту приміщень 

адміністративних будівель 

обласної ради т а прилеглих 

територій за адресами: вул. 

Соборності,45; вул.Зигіна,1; 

вул.Європейська,49 у м. 

Полтава, здійснення заходів із 

забезпечення функціонування 

Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних 

будівель 

 

Щороку Полтавська обласна рада, 

управління майном 

обласної ради, Комунальна 

установа Полтавської 

обласної ради з 

експлуатації 

адміністративних будівель, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства Полтавської 

облдержадміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

2021 рік - 18610,4;  

2022 рік - 16065,3;  

2023 рік - 16975,7; 
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4.2 х 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,  

створення сучасної ефективної 

матеріально-технічної бази для 

здійснення основних функцій 

Головного управління 

державної казначейської 

служби України у Полтавській 

області та Управління Північно-

східного офісу 

Держаудитслужби в 

Полтавській області  

Щороку Полтавська обласна рада.  

Полтавська 

облдержадміністрація, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

державної казначейської 

служби України у 

Полтавській області, 

Управління Північно-

східного офісу 

Держаудитслужби в 

Полтавській області 

Обласний 

бюджет 

Обласна рада –  

в межах 

кошторисних 

видатків 

 

2021рік – 11 000,0  

2022 рік – 11 000,0 

2023 рік – 11 000,0 
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4.3 х Виготовлення незалежних 

оцінок об’єктів спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області 

та рецензій на звіт (якщо метою 

виготовлення є передача в 

оренду або приватизація - 

підлягає відшкодуванню 

орендарями та покупцями 

згідно з зобов’язаннями, 

передбаченими в договорах 

оренди та купівлі-продажу) 

 

Щороку 

 

Управління майном 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 32,0 

2022 рік – 32,0 

2023 рік – 32,0 
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4.4 х Сприяння Комунальним 

автотранспортним 

підприємством обласної ради 

виконанню обласною 

державною адміністрацією та її 

структурними підрозділами 

делегованих обласною радою 

повноважень; 

надання послуг підприємствам, 

установам та організаціям 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

забезпечення заходів з 

функціонування Комунального  

автотранспортного 

підприємства обласної ради, 

надання ним технічної 

допомоги і послуг для потреб 

операції Об’єднаних сил 

 

Щороку Полтавська обласна рада, 

управління майном 

обласної ради, Полтавська 

облдержадміністрація, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

Комунальне 

автотранспортне 

підприємство Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 5 300,0 

2022 рік – 4 500,0  

2023 рік – 4 500,0 

 

4.5 х Виконання 

облдержадміністрацією 

делегованих повноважень 

обласної ради та забезпечення 

належних умов роботи 

працівників 

Щороку Полтавська 

облдержадміністрація, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 15 000,0  

2022 рік – 15 000,0 

2023 рік – 15 000,0 
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4.6 х Розміщення інформаційних 

повідомлень щодо управління 

майном, приватизації, оренди, 

проведення конкурсів тощо в 

засобах масової інформації 

 

Щороку Управління майном 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

У межах 

кошторисних 

видатків 

Напрям 5. Надання якісних культурно-освітніх послуг населенню громад області 

 

5.1 х Оптимізація мережі закладів 

культури місцевого рівня 

відповідно до Мінімальних 

стандартів забезпечення громад 

культурними послугами 

(відповідно до пункту 538 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 9 вересня 

2020 року № 1133-р) 

 

Щороку 

 

 

Департамент культури і 

туризму Полтавської 

обласної державної 

адміністрації,районні ради 

та органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних територіальних 

громад  

 

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

У межах 

кошторисних 

видатків 

5.2 х Створення Центрів культурних 

послуг, хабів, культурно-

освітніх просторів 

Щороку Районні ради та органи 

місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних 

громад  

 

Місцеві 

бюджети, 

залучені 

кошти 

У межах 

кошторисних 

видатків 

5.3 х Забезпечення покриття 

мережею Інтернет об’єктів 

закладів культури місцевого 

рівня 

Щороку Районні ради та органи 

місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних 

громад  

 

Місцеві 

бюджети 

У межах 

кошторисних 

видатків 
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IV. Очікувані показники успішності Програми 

 
Реалізація заходів Програми дозволить: 

− підвищити рівень фахової підготовки посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад; 

− поліпшити науково-методичне забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування з виконання власних та делегованих повноважень; 

− підвищити рівень інформованості громадян про діяльність органів 

місцевого самоврядування, роботу депутатів місцевих рад; 

− підтримати малозахищені верстви населення; 

− підвищити зацікавленість студентської та учнівської молоді в діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

− підвищити ефективність використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області; поліпшити 

матеріально-технічну та фінансову базу Полтавської обласної ради, її виконавчого 

апарату; структурних підрозділів Полтавської обласної державної адміністрації, а 

також територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. 

 Кількісні показники успішності Програми  

Показники успішності 

Програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення 

показників успішності 

станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформації показників 

2021 2022 
 

1. Кількість проведених 

урочистих заходів з 

нагоди 

загальнодержавних свят, 

пам’ятних дат; Дня 

місцевого 

самоврядування 

7 од. 7 7  

2. Обсяг коштів, 

спрямованих з бюджетів 

органів місцевого 

самоврядування на 

реалізацію проєктів 

місцевого розвитку (в 

рамках обласного конкурсу 

проєктів розвитку 

територіальних громад 

Полтавської області) 

0 тис. грн 25000 26000,0 Узагальнений звіт про 

результати 

впровадження 

проєкту 

3. Кількість ЗМІ, що 

висвітлюють діяльність 

Полтавської обласної ради  

65 од. 65 65 Інформація 

Департаменту 

інформаційної 

політики та 

комунікацій з 

громадськістю 

Полтавської 

облдержадміністрації 
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4.Відсоток обсягу передачі 

субвенції з обласного 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

делегованих повноважень 

обласної ради 

0 % 100 100 Фінансова звітність 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у Програмі. 

В межах повноважень кожний відповідальний виконавець здійснює 

координацію дій між виконавцями Програми та контролює виконання 

запланованих заходів. 

Відповідальні виконавці: 

− щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та за потреби готують пропозиції щодо доцільності продовження тих 

чи інших заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів 

і джерел фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків виконання 

Програми та окремих заходів; 

− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подають 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної державної адміністрації інформацію про виконання 

Програми в порядку та у спосіб, визначений розпорядженням голови 

Полтавської обласної державної адміністрації від 14.07.2016 р. № 309 «Про 

Порядок розроблення, затвердження регіональних цільових (комплексних) 

програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання»; 

− оприлюднюють на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання 

Програми, дотримуючись строків та форми звітності, визначених 

вищезазначеним Порядком. У разі потреби публікують основні досягнуті 

результати в засобах масової інформації. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання другої 

сесії обласної ради восьмого 

скликання 

29.12.2020 № 58 

 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів Фонду розвитку територій області 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Фонду розвитку 

територій області (далі – Фонд).  

Порядок розроблений на виконання Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки. 

2. Фонд створюється за рахунок коштів бюджету розвитку обласного 

бюджету з метою забезпечення розвитку територій області та використовується 

на: 

− будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів 

інфраструктури комунальної власності області; 

− придбання обладнання та предметів довгострокового користування 

(капітальні видатки) для бюджетних установ комунальної власності області; 

− реконструкцію та капітальний ремонт доріг загального користування 

місцевого значення Полтавської області; 

− інші заходи розвитку. 

3. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та головні 

розпорядники коштів обласного бюджету подають Департаменту фінансів 

Полтавської облдержадміністрації пропозиції щодо переліку об’єктів та 

заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду, погоджені з 

депутатами обласної ради, за формою згідно додатку. 

4. Для прийняття рішень щодо визначення переліку об’єктів та заходів, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду, за розпорядженням 

голови Полтавської облдержадміністрації утворюється відповідна робоча група, 

яку очолює заступник голови облдержадміністрації та затверджується її склад. 

Робоча група утворюється на період дії відповідного положення. 

5. До складу робочої групи входять представники структурних 

підрозділів Полтавської облдержадміністрації, профільних комісій обласної 

ради.  

6. Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації на підставі 

рішення робочої групи узагальнює пропозиції щодо переліку об’єктів та 

заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду та подає на 

розгляд робочої групи. 

7. Робоча група здійснює розгляд відповідних пропозицій з метою 

відповідності поданих заявок напрямкам використання Фонду. 

8. За рішенням робочої групи Департамент фінансів Полтавської 

облдержадміністрації готує проєкт розпорядження голови Полтавської 
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облдержадміністрації про затвердження переліків об’єктів та заходів, що 

реалізуються за рахунок коштів Фонду. 

9. Перелік об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів Фонду, затверджується розпорядженням голови Полтавської 

облдержадміністрації. 

10. Зміни до переліку об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів Фонду розвитку територій області проводяться у аналогічному 

порядку їх затвердження. 

11. Головні розпорядники коштів визначаються рішеннями сесій обласної 

та місцевих рад. 

12. Перерахування коштів здійснюється в установленому законодавством 

порядку. 

13. Райдержадміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, 

сільські, селищні, міські ради, утворені відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» та головні розпорядники 

коштів обласного бюджету подають щокварталу до 10 числа Департаменту 

фінансів облдержадміністрації інформацію про використання коштів у розрізі 

об’єктів і заходів. 



 

 

 

Додаток до порядку 

використання коштів 

Фонду розвитку  

територій області 

ФОРМА 

 

для подання об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

Фонду розвитку територій області 

 

Назва об’єкту чи заходу, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів Фонду 

розвитку територій області 

 

Заявник (найменування місцевого органу 

виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування) 

 

Назва галузі (освіта, охорона здоров’я, 

будівництво 

 

Код ТПКВКМБ, назва коду ТПКВКМБ  

Код економічної класифікації видатків 

бюджету 

 

Період реалізації заходів (з (місяць / рік) - 

до (місяць / рік)) 

 

Очікуваний обсяг фінансування з Фонду 

розвитку територій області, грн. 

 

Обсяг співфінансування з місцевого 

бюджету, грн. (якщо прогнозується) 

 

Назва міста, району, ОТГ в якому 

реалізується відповідні заходи 

 

Назва міста, міста, району, ОТГ, в якому 

реалізується відповідний захід 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

заявника 

 

Телефон, факс, e-mail заявника  

 

 

 

Посада керівника заявника  _______________ _______________ 

    

М.П.  (дата, підпис) (ініціали, 

   прізвище) 

   

 

 

Депутат Полтавської обласної ради  _______________ _______________ 

_______________    

  (дата, підпис) (ініціали, 

прізвище) 


	ФОРМА

