Додаток до рішення двадцять восьмої сесії
Зіньківської районної ради сьомого
скликання від 14 вересня 2018 року

№

Перелік заходів Програми

Виконавці

Строки
Джерела
виконання
фінансування
заходу

Орієнтовні обсяги
фінансових ресурсів,
тис. грн, у т.ч. за роками
ресурсів, тис. грн, у т.ч. за
роками

Очікувані
результати

ресурсів, тис. грн, у т.ч. за
роками

РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
1.

2.

Науково-методичне забезпечення
діяльності органів місцевого
самоврядування району та участі у
всеукраїнському, обласному та
районних конкурсах проектів та
програм розвитку місцевого
самоврядування

Зіньківська
Районний
районна рада,
бюджет
Зіньківський
районний
ресурсний
центр розвитку
територіальних
громад

Щороку

Розроблення та видання
методичних посібників для органів
місцевого самоврядування

Зіньківська
районна рада

Щороку

Районний
бюджет

2018 рік
2019 рік
2020 рік

2018 рік
2019 рік
2020 рік
3.

Придбання спеціальної літератури

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку
2018 рік

15 Створення
системи науковометодичної
допомоги органам
5 місцевого
самовряду- вання в
5 підготовці
5 проектів та
програм розвитку
територій
6 Науковометодичне
забезпечення
діяльності органів
2
місцевого
2 самовряду- вання з
2 виконання власних
повноважень
6 Забезпечення
2

2019 рік
2020 рік

2 інформування
2 посадових осіб та
депутатів

4.

Підвищення кваліфікації осіб
місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад

Зіньківська
районна рада

місцеві
бюджети

Щороку

у межах кошторисних
призначень

підвищення рівня
фахової
підготовки
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
депутатів місцевих
рад

5.

Започаткування інтерактивного
опитування

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку

за власні кошти

Вивчення
громадської думки

РОЗДІЛ II. РОЗВИТОК АКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ
1.

Підтримка та сприяння обласному,
всеукраїнським конкурсам
проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування

Районна,
Районний
міська,
бюджет
селищна,
сільські ради;
Зіньківський
районний
ресурсний
центр розвитку
територіальних
громад

Щороку

2018
2019
2020

3 Упровадження
інноваційного
підходу до
вирішення питань
розвитку території
з боку органів
місцевого
1 самоврядування,
підвищення якості
1 надання
1 адміністра- тивних
та громадських
послуг населенню
відповідної
території

2.

Забезпечення організаційнометодичним супроводом та
фінансовою підтримкою з
районного бюджету реалізацію
районних конкурсів проектів
розвитку громад Зіньківського
району

Зіньківський
районний
ресурсний
центр розвитку
територіальних
громад

Районний
бюджет,
місцеві
бюджети

Щороку

відповідно до рішення сесії
районної ради та вмежах
виділених бюджетних
призначень

Упровадження
інноваційного
підходу до
вирішення питань
розвитку території
з боку органів
місцевого
самоврядування,
підвищення якості
надання
адміністратив- них
та громадських
послуг населенню
відповідної
території

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
1.

Урочисті заходи з нагоди
загальнодержавних свят,
пам’ятних дат, урочистості з
нагоди Дня місцевого
самоврядування та наради за
підсумками роботи рад району

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку

2018
2019
2020

2.

Сплата членських і цільових
внесків до Української асоціації
районних та обласних рад

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку

2018
2019
2020
3.

Відродження та збереження
історичної пам’яті видатних людей
України життя і діяльність яких
пов’язана із Зіньківщиною на

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку

2018

80 Проведення
заходів щодо
відзначення в
районі державних
25
та регіональних
25 свят, пам’ятних,
історичних і
30 визначних подій
району
56 Вивчення,
узагальнення та
поширення
передового
30 вітчизняного
13 досвіду діяльності
органів місцевого
13 самоврядування
15 Відродження та
збереження
історичних
5 пам’яток,

4.

5.

6.

виконання положення про
увічнення пам’яті видатних
земляків затвердженого рішенням
п’ятнадцятої сесії районної ради
сьомого скликання від
21.02.2017року
Заохочення громадян за особливі
заслуги у забезпеченні соціального
та економічного розвитку району
на виконання положення про
Почесну грамоту Зіньківської
районної ради із врученням
нагрудного знаку затвердженого
рішенням сьомої сесії районної
ради сьомого скликання від 21
квітня 2016 року
Відзначення громадян які внесли
значний особистий внесок у
соціально-економічнмий розвиток
Зіньківського району на
виконання положення про
присвоєння звання «Почесний
громадянин» затвердженого
рішенням шостої сесії районної
ради четвертого скликання від 25
квітня 2003 року
Сприяння поуляризації науководослідної роботи на виконання
положення про щорічну премію
ім.братів Зерових для учасників
загальноосвітніх шкіл, які досягли
особливих успіхів на
Всеукраїнських предметних
олімпіадах та конкурсах-захисті
науково-дослідницьких робіт
учнів-членів малої академії наук
затвердженого рішенням
п’ятнадцятої сесії районної ради
п’ятого скликання від 17 жовтня

2019
2020

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку
2018
2019
2020

Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку

Зіньківська
районна рада,
Відділ освіти
Зіньківської
районної
державної
адміністрації

Районний
бюджет

Щороку
2018
2019
2020

5 увічнення імен
5 видатних людей
України, життя і
діяльність яких
пов’язана із
Зіньківщиною
90 Відзначення
громадян, які
внесли значний
30 особистий внесок
30 у соціальноекономічний і
30 культурний
розвиток
Зіньківського
району
Відповідно до рішення сесії
Відзначення
районної ради та вмежах
громадян, які
виділених бюджетних
внесли значний
призначень
особистий внесок
у соціальноекономічний і
культурний
розвиток
Зіньківського
району
123,5 З метою
популяризації та
33,5 мотивації учнів
шкільного віку до
42 занять науководослідницькою
48
роботою

2008 року
7.

8.

9.

Сприяння різностороньому
розвитку унів шкільного віку та на
виконання положення про щорічну
премію ім.Д.Д.Ровинського для
переможців районного конкурсу
художньої самодіяльності серед
учнівських колективів та окремих
виконавців затвердженого
рішенням п’ятнадцятої сесії
районної ради п’ятого скликання
від 17 жовтня 2008 року
Відзначення громадян за особисті
заслуги в економіці, гуманітарній
та соціально-культурній сферах
району та на виконання положення
про районну Дошку Пошани
«Гордість Зіньківщини»
затвердженого рішенням
тринадцятої сесії районної ради
сьомого скликання від 14 грудня
2016 року
Участь депутатського корпусу,
посадових осіб місцевого
самоврядування у вивченні,
узагальненні та впровадженні
вітчизняного і міжнародного
досвіду розвитку місцевого
самоврядування, здійснення
робочих поїздок, візитів делегацій
від до інших областей.

10 Створення умов для ефективної
професійної діяльності
Зіньківської районної ради,
забезпечення оприлюднення
нормативно-правових актів,

Зіньківська
районна рада,
Відділ освіти
Зіньківської
районної
державної
адміністрації

Районний
бюджет

Зіньківська
районна рада,
Відділ
управління
майном
спільної
власності
територіальних
громад
Зіньківського
району
Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку
2018
2019
2020

Щороку

2018
2019
2020

Районний
бюджет

Щороку

2018
2019
2020
Зіньківська
районна рада

Районний
бюджет

Щороку

2018

41,2 З метою
популяризації та
11,2 мотивації учнів
шкільного віку до
13 занять художньою
17 самодіяльністю

36,5 Відзначення
громадян за
особисті заслуги в
економіці,
гуманітарній та
16,5 соціально10 культурній сферах
району, активну
10 громадянську,
благодійну
діяльність
30 Вивчення та
поширення
позитивного
вітчизняного і
міжнародного
10 досвіду у
10 вирішенні
проблемних
10
питань розвитку
місцевих громад
168 Забезпечення
проінформованості
населення району
про діяльність та
68 нормативно-

висвітлення інформації про
2019
діяльність органу місцевого
2020
самоврядування, вітання жителів
району із професійними та
держаними святами.
РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ЗАСАД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1 Заходи по утриманню в
Зіньківська
Районний
2018-2020 Всього
належному санітарно-технічному
районна рада,
бюджет
1657
стані громадської будівлі і споруд відділ
та прибудинкової території за
управління
адресою: вул. Воздвиженській, 40, майном
м. Зіньків, а саме:
спільної
власності
територіальних
громад
Зіньківського
району
Полтавської
області

Всього по програмі:

Заступник голови районної ради

2327,2

50 правові акти
50 органів місцевого
самоврядування

2018

2019

1547

55

2020 Забезпечення
належних умов
55
роботи для
працівників
органів виконавчої
влади та районної
ради

1786,2 263,0 278,0

С. В. Загорулько

