
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.03.2020 № 15/6  

    с. Боратин 

 

Про Програму  підтримки органів виконавчої влади  

у Луцькому районі на 2020 рік.  

 

        Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону  України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», враховуючи  пропозиції  постійних комісій сільської ради,  сільська рада  

 

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 

2020 рік  (додається) 

         2. Постійним комісіям сільської ради розглядати  хід реалізації Програми та вносити 

відповідні пропозиції на  розгляд сесії сільської ради. 

         3. Контроль за  виконанням даного  рішення  покласти на постійні комісії сільської 

ради. 

 

 

Сільський голова                                                                                         Сергій  ЯРУЧИК             

 

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Рішення сільської ради  

         від 19.03.2020 № 15/6 



 

Програма 

підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі 

на 2020 рік 

І. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Луцька районна державна 

адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

 

3. Розробник Програми Луцька районна державна 

адміністрація, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Луцька районна державна 

адміністрація, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

5. Учасники Програми Луцька районна державна 

адміністрація, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет ОТГ, районний та з інших 

джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

тис. грн. у тому числі: 

 

 92,0 тис.грн 

8.1 кошти бюджетів ОТГ 92,0 тис.грн 

 

 

ІІ. Загальна частина 

В умовах формування громадянського суспільства пріоритетне значення 

набуває встановлення постійного, ефективного й конструктивного діалогу 

органів влади з громадськістю. 



З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності органів 

виконавчої влади, підвищення рівня фінансування делегованих повноважень 

адміністративно-територіальних утворень, виникла потреба у додатковому 

фінансуванні структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Відповідно до додатку 1  Методичних рекомендацій щодо організації та 

забезпечення діяльності об’єднаної територіальної громади у сфері 

соціального захисту населення та захисту прав дітей, затверджених наказом 

Міністерства соціальної політики України від 14 червня 2018 року №890 

«Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо 

надання послуг із соціальної підтримки населенню та захисту прав дітей» (із 

змінами від 18 липня 2018 року №1029а) управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації жителям району, в тому числі об’єднаним 

територіальним громадам, надається понад 60 послуг із соціальної підтримки 

населення. 

Враховуючи навантаження для працюючих державних службовців 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації та відділу 

містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної 

діяльності райдержадміністрації, виникла потреба у додатковому 

фінансуванні за рахунок трансфертів з ОТГ, районного, сільських бюджетів та 

інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

ІІІ. Мета Програми 

           Підвищення соціальних стандартів для державних службовців, а саме: 

виплати всіх складових заробітної плати гарантованих чинним 

законодавством, що забезпечить належний рівень існування та життя 

державних службовців, що в свою чергу призведене до якісного та 

ефективного з високим рівнем професіоналізму виконання своїх посадових 

обов’язків та делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

ІV. Завдання Програми 

Програма спрямована на створення умов для забезпечення 

безперебійного та ефективного виконання структурними підрозділами 

райдержадміністрації делегованих районною радою районній державній 

адміністрації повноважень та владних повноважень, вирішення проблем 

соціально-економічного характеру. 

Досягнення поставлених цілей можливе за умови належного 

фінансового забезпечення діяльності структурних підрозділів 

райдержадміністрації (згідно додатку), що не забезпечене через недостатність 

коштів державного бюджету. 



Програма передбачає фінансове забезпечення видатків на поточне 

утримання структурних підрозділів райдержадміністрації (згідно додатку), що 

буде сприяти їх ефективному функціонуванню, підвищенню оперативності та 

ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Програма реалізується протягом 2020 року. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

бюджету Боратинської сільської об’єднаної територіальної громади за 

рахунок вільного залишку бюджетних коштів, або перевиконання дохідної 

частини загального фонду районного бюджету з урахуванням вимог статті 85 

Бюджетного кодексу України. 

Програма розроблена для підвищення ефективності роботи структурних 

підрозділів районної державної адміністрації та передбачає реалізацію таких 

пріоритетних завдань: 

- фінансове забезпечення видатків на поточне утримання структурних 

підрозділів райдержадміністрації (згідно додатку); 

- підвищення ефективності роботи структурних підрозділів 

райдержадміністрації по здійсненню делегованих їм повноважень органами 

місцевого самоврядування. 

V. Напрями діяльності і заходи Програми 

Програма розроблена для підвищення ефективності роботи структурних 

підрозділів районної державної адміністрації та передбачає реалізацію таких 

пріоритетних завдань: 

- фінансове забезпечення видатків на поточне утримання структурних 

підрозділів райдержадміністрації (згідно додатку); 

- підвищення ефективності роботи структурних підрозділів 

райдержадміністрації по здійсненню делегованих їм повноважень органами 

місцевого самоврядування. 

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми 

Виконання Програми покладається на Луцьку районну державну 

адміністрацію Волинської області та її структурні підрозділи.  

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання 

Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та 

подає їх на розгляд сесії сільської ради. 



Відповідальний виконавець до 01 березня щороку інформує сільську 

раду про виконання заходів і завдань щодо реалізації даної Програми. 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми підтримки органів виконавчої влади у 

Луцькому районі на 2020 рік 

                        Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

2020 рік, 

бюджет ОТГ 

Усього витрат 

на виконання 

Програми, тис. 

грн 

Усього: 92,0 92,0 

у тому числі: 
  

Луцька районна державна адміністрація 

для функціонування відділу 

містобудування, архітектури, 

інфраструктури, інвестиційної та 

економічної діяльності Луцької РДА 

67,0 

 

67,0 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації  

25,0 25,0 

 

 

 

 

 

 

 


