ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 20 березня 2020 року №27/
м. Володимир-Волинський
Про Програму фінансового забезпечення реалізації
Володимир-Волинською районною державною
адміністрацією делегованих районною радою
повноважень на 2020 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 85 Бюджетного кодексу України, з метою
забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих
повноважень, переданих районною радою та функцій покладених державою,
оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району,
враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів,
залучення інвестицій та використання майна спільної власності територіальних
громад району від __.03 2020 року № _______, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансового забезпечення реалізації ВолодимирВолинською районною державною адміністрацією делегованих районною
радою повноважень на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, залучення інвестицій та
використання майна спільної власності територіальних громад району.
Заступник голови
районної ради
Романюк 23318

А.Мельник

Додаток
до рішення районної ради
від ___.03.2020 року №27/___
ПРОГРАМА
фінансового забезпечення реалізації
Володимир-Волинською районною державною адміністрацією
делегованих районною радою повноважень
на 2020 рік
І.ПАСПОРТ
Програми фінансового забезпечення реалізації
Володимир-Волинською районною державною адміністрацією
делегованих районною радою повноважень
на 2020 рік
1.

Дата затвердження
програми:

2.

Розробник Програми

Володимир-Волинська
адміністрація

3.

Відповідальний
виконавець програми

Відділ
фінансово-господарського
забезпечення та ведення діловодства апарату
райдержадміністрації

4.

Учасники програми

Районна державна адміністрація, її
управління та відділи

5.

Термін реалізації програми 2020 рік

6.

Кількість завдань (робіт):

7.

Загальний
обсяг 71,5 тис. грн.
фінансування, у тому числі
районний бюджет:
71,5 тис. грн.

8.

Головні
коштів

районна

державна

5 завдань

розпорядники Районна державна адміністрація

ІІ. Загальні положення
Володимир-Волинська районна державна адміністрація в межах своїх
повноважень здійснює функції виконавчої влади на території ВолодимирВолинського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною
радою.

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення
делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій покладених
державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціальноекономічних проблем району, райдержадміністрації необхідно проводити
семінари, наради, колегії, готувати аналітичні довідки, листи, підтримувати
телефонний зв’язок з органами місцевого самоврядування, здійснювати робочі
поїздки в населені пункти району тощо. Проведення вищевказаних заходів
потребує відповідного фінансування.
Відповідно до статті 34 Закону Украіни „Про місцеві державні
адміністрації” делегування радами
повноважень
місцевим
державним
адміністраціям
супроводжується
передачею фінансових, матеріальнотехнічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення виконання районною державною
адміністрацією повноважень, делегованих їй районною радою і як наслідок
покращення соціально-економічного та культурного розвитку району,
підвищення рівня життя жителів району.
ІV. Фінансове забезпечення Програми
Відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України, в умовах
відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями
видатків, протягом року фінансове забезпечення програми здійснюється за
рахунок вільного залишку бюджетних коштів за 2020 рік або перевиконання
дохідної частини загального фонду районного бюджету.
Виконання заходів програми фінансується із районного бюджету в сумі
71,5 тис. грн. згідно з додатком. Програма виконується в один етап – у 2020
році.
V. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- удосконалення системи державного управління, місцевого
самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби;
- формування ефективної системи роботи апарату, управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконання
делегованих їй повноважень згідно законів України “Про місцеві державні
адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації
повноважень, удосконалення організаційної роботи по реалізації районних
галузевих програм;
- своєчасного надання адміністративних послуг та виконання вимог
чинного законодавства;
- формування сучасної системи ідеології функціонування виконавчої
влади і місцевого самоврядування, їх діяльності щодо забезпечення реалізації
прав і свобод громадян, надання соціальних послуг;

- організація нових засад державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування.
VI. Основні заходи Програми
№ Найменування заходу
з/п

1.

2.

Формування
ефективної системи
роботи апарату,
управлінь, відділів та
інших структурних
підрозділів районної
державної
адміністрації,
виконання
делегованих їй
повноважень згідно
законів України “Про
місцеві державні
адміністрації” та “Про
місцеве
самоврядування в
Україні” (придбання
паперу, канцтоварів,
малоцінних
швидкозношуючих
предметів,
необоротних активів,
конвертів та марок,
оплата робіт, послуг,
сплата, відшкодування
податку за землю,
технічне
обслуговування та
поточний ремонт
комп’ютерної техніки)
Забезпечення
збалансованого
економічного
розвитку району,
ефективного

Виконавець Термін
виконан
-ня

районна
державна
адміністрація, її
управління
та відділи

управління
фінансів
райдержадміністрації

Орієнтовані Очікувані
обсяги
результати
фінансування з
районного
бюджету,
тис.грн
Протягом 58,0
Покращення
2020 року
ефективності
та оперативності роботи
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Протягом
2020 року

2,2

Підвищення
рівня
оперативності у
вирішенні

3.

4.

5.

використання
фінансових ресурсів
(придбання послуг на
право користування
аналітичноінформаційною
системою „Місцеві
бюджети” з
подальшим
адмініструванням,
супроводженням і
обслуговуванням)
Придбання
інформаційноконсультативних
послуг з
супроводження
програмного
забезпечення
“M.E.Doс Звітність”

питань з
делегованих
повноважень
Забезпечення
організації
роботи
фінансового
управління
по
виконанню
повноважень

апарат,
відділи
регіонального
розвитку,
фінансів
райдержадміністрації
Продовження дії
районна
ліцензії програмного державна
забезпечення “Соната” адміністрація

Оплата за навчання
членів тендерного
комітету-організаторів
державних закупівель
«Prozorro»

Протягом
2020 року

5,5

Забезпечення
належної
взаємодії з
фіскальною
службою

Протягом
2020 року

0,8

Забезпечення
ефективного
функціонування та
вчасна
подача
податкової
звітності та
персоніфікованого
обліку
Забезпечення
своєчасної
виплати
різного роду
соціальних
допомог

Управління Протягом 5,0
соціального 2020 року
захисту
населення
райдержадміністрації

VII. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити належне виконання делегованих повноважень;
- домогтися більш збалансованого економічного і соціального розвитку
району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
- забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;

- поліпшити надання практичної та методичної допомоги органам
місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих
повноважень;
- налагодити взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності;
- впровадити нові методи та підходи у взаємодії райдержадміністрації з
іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- налагодити партнерські зв’язки з органами місцевого самоврядування
в Україні та за кордоном.
VIII. Відповідальні виконавці та контроль за виконанням програми
Відповідальним виконавцем програми є Володимир-Волинська
районна державна адміністрація в особі відділу фінансово-господарського
забезпечення та ведення діловодства апарату райдержадміністрації.
Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної
ради з питань планування, бюджету, фінансів, залучення інвестицій та
використання майна спільної власності територіальних громад району.

Додаток
до Програми фінансового
забезпечення реалізації
Володимир-Волинською
районною державною
адміністрацією делегованих
районною радою повноважень на
2020 рік
Ресурсне забезпечення
Програми фінансового забезпечення реалізації
Володимир-Волинською районною державною адміністрацією делегованих
районною радою повноважень
на 2020 рік
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів всього
у тому числі:
Районний бюджет

Етапи виконання
програми
І
2020 рік
71,5
71,5

тис. грн.
Всього витрат на
виконання Програми

71,5
71,5

