
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 312 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого 

самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2019 рік 

 

     З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Лука-

Мелешківськії об’єднаній територіальній громаді, налагодження 

поінформованості територіальної громади про роботу сільської ради, 

виконавчого комітету сільської ради та її виконавчих органів, створення 

належних умов для надання різновекторних послуг населенню громади, 

підвищення позитивного іміджу об’єднаної громади та її представницького 

органу, активізацію діяльності депутатського корпусу сільської ради, органів 

самоорганізації населення та громадськості, враховуючи членство 

територіальної громади в Асоціації об'єднаних територіальних громад, 

Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада 

 

                  ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити Програму сприяння розвитку місцевого самоврядування в 

Лука-Мелешківській об'єднаній територіальній громаді  на 2019 рік /додається/. 

2. Затвердити Порядок використання коштів бюджету Лука-Мелешківської 

ОТГ, передбачених на виконання заходів «Програми  сприяння розвитку 

місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській об'єднаній територіальній 

громаді на 2019 рік» /додається/.  

3. Фінансування заходів Програми здійснювати в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету        

(Юрченко Н.Г.) 

 

 

Сільський голова                                                                  Володимир Сич 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 19 сесії сільської ради 

 7 скликання №312 від 21.12.2018 року 

 

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-

Мелешківській об'єднаній територіальній громаді   

на 2019 рік 

 

                                                                     ПАСПОРТ 

Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-

Мелешківській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік 

 

1. Ініціатор розроблення  

Програми (замовник) 

Лука-Мелешківська сільська рада 

 

2. Розробники Програми Виконавчі органи сільської ради 

 

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчі органи сільської ради 

 

4. Термін реалізації Програми 2019 рік 

5. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього: 

у тому числі: 

 3027,0 тис.грн. 

5.1. - коштів бюджету об'єднаної 

територіальної громади 

 3027,0 тис.грн. 

5.2 - коштів інших джерел  

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі 

характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і 

ресурсів від центральної влади до місцевої.  

Одночасно здійснюється комплексне реформування системи організації 

влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, 

адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, 

покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцях. 

Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху до євроінтеграції 

України, для зміцнення правових засад громадянського суспільства. 

Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, 

вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою 

чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази, вивчення передового 

досвіду, здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного 

транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення інших питань, 

віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 



Чинне законодавство України передбачає також, що органи місцевого 

самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого значення 

та учасниками заходів загальнодержавного  значення.  

Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження 

комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування в окремих 

регіонах. Реалізацію таких заходів на території Лука-Мелешківської об'єднаної 

територіальної громади передбачається здійснити в межах Програми розвитку 

місцевого самоврядування на 2018 рік (далі – Програма).    

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання  

громад», «Про адміністративні послуги» і спрямовано на подальший розвиток 

місцевого самоврядування як важливої складової становлення громадянського 

суспільства. 

                                    ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ    

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства 

є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого 

самоврядування, своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг 

фізичним та юридичним особам.  

Саме в цих напрямках і спрямована діяльність Лука-Мелешківської 

сільської ради - на вирішення питань надання якісних адміністративних та 

громадських послуг населенню, ефективне управління місцевим 

господарством, комплексний соціально-економічний розвиток населених 

пунктів, формування і зміцнення власної дохідної бази, функціонування 

об’єктів комунальної власності, надання якісних комунальних послуг, 

забезпечення в достатній кількості інформаційного ресурсу для вирішення 

проблем місцевого розвитку. 

  

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є: 

 - раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи 

місцевого самоврядування; 

- підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і 

юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та 

зручності для суб’єктів звернень;  

- створення належних умов для ефективної діяльності виконавчого 

комітету та депутатів  Лука-Мелешківської сільської ради; 

- підвищення ролі територіальної громади; 

- проведення тематичних зустрічей, науково-практичних конференцій, 

семінарів, обмін досвідом з представниками інших районів, областей, інших 

країн з питань покращення роботи органів місцевого самоврядування; 

- організація прийму іноземних делегацій, делегацій з інших міст України,  

облдержадміністрації, обласної ради, інвестиційних компаній, створення 

відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків; 

-  розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення; 

-  зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування. 

ІV. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ: 

5.1. Пропагування досягнень Лука-Мелешківської сільської ради та 

соціально - економічного розвитку громади, а саме: культурних традицій, 



історичної спадщини, наукового та соціального – економічного потенціалу, 

роботи органу місцевого самоврядування та діяльності територіальної громади. 

5.2. Сприяння у поширенні: позитивного досвіду, інформації про роботу 

сільської ради та її виконавчого комітету; друкованої, сувенірної та іншої 

продукції з символікою та презентацією територіальної громади. 

5.3. Забезпечення участі сільської ради в Асоціаціях органів місцевого 

самоврядування. 

5.4. Здійснення представницьких витрат, пов’язаних з прийомом і 

обслуговуванням представників і делегацій (в тому числі іноземних), партнерів, 

представників підприємств, установ, організацій з інших районів та областей з 

метою встановлення взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, 

віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 

5.5. Здійснення робочих поїздок, візитів по вивченню та впровадженню 

кращого вітчизняного і міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування.  

5.6. Забезпечення необхідних умов та витрат для участі керівництва, 

представників сільської ради та депутатів сільської ради в заходах, які 

сприяють зміцненню міжнародних відносин в т.ч. поїздок за кордон.  

5.7 Відзначення депутатів сільської ради у зв’язку з ювілейними та 

пам’ятними датами (придбання квітів, цінних подарунків та інше). 

5.8.  Залучення сторонніх фахівців для підготовки проектів,  відповідних 

програмних документів і нормативно-правових актів, які стосуються розвитку 

територіальної громади. 

5.9. Оснащення органу місцевого самоврядування сучасними 

електронними засобами передачі інформації, комп'ютерною та оргтехнікою з 

метою організації належної роботи депутатів, працівників сільської ради;  

          5.10. Забезпечення безперебійної роботи та оновлення офіційного веб-

сайту сільської ради.  

          5.11. Забезпечення упорядкування та збереження архівних документів, в 

тому числі шляхом співфінансування в утриманні КУ «Вінницький районний 

Трудовий архів» Вінницької районної ради. 

5.12. Висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчого комітету та 

депутатського корпусу, а також актуальних питань життя територіальної 

громади, соціально-економічного та культурного розвитку громади, поширення 

рішень органу місцевого самоврядування в друкованих засобах масової 

інформації. 

5.14. Співфінансування в утриманні об'єкту спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Вінницького району - Комунальної 

організації «Редакція Вінницької регіональної газети «Подільська зоря» 

Вінницької районної ради». 

5.15.Проведення капітальних і поточних ремонтів  адмінприміщень та їх 

належного утримання, інших послуг пов’язаних  з функціонуванням об’єктів 

комунальної власності. 

5.16. Забезпечення автотранспортним обслуговуванням працівників 

сільської ради. 

5.17. Залучення громадських організацій, жителів сіл до процесів розвитку 

місцевого самоврядування. 

 



V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та  за 

рахунок коштів місцевого бюджету,  інших  джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Реалізація заходів Програми сприятиме: 

 поліпшенню умов та якості надання населенню адміністративних 

послуг; 

 розвитку ініціативи населення у вирішенні питань місцевого 

значення; 

 поліпшенню матеріально-технічного забезпечення органу місцевого 

самоврядування; 

 створенню належних умов для реалізації територіальними громадами, 

депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і 

повноважень, визначених чинним законодавством України; 

 вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного 

досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування; 

 організованому проведенню представницьких заходів; 

 популяризації Лука-Мелешківської територіальної громади; 

 залучення коштів Державного бюджету України, міжнародних 

фінансових організацій, інших джерел для реалізації Проектів розвитку 

громади; 

 притоку інвестицій. 

VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координація виконання заходів, передбачених Програмою, покладається 

на виконавчий апарат сільської ради.  Контроль за виконанням заходів 

Програми здійснює постійна  комісія сільської ради з питань соціально-

економічного розвитку та бюджету.   

 

 

Секретар сільської ради                                                  Б.І.Августович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№312 від 21.12.2018 року 

 

 

Фінансове забезпечення заходів для реалізації Програми 

сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській 

об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік 

 

№ 

п/п 
Назва заходу  Обсяги 

фінансуванн

я, (тис.грн.) 

1.  Впровадження кращого вітчизняного та міжнародного 

досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування, 

підвищення ефективності роботи органу місцевого 

самоврядування на території об'єднаної громади та 

удосконалення надання послуг населенню 

В межах 

кошторисних 

призначень 

2.  Створення  Центру надання адміністративних послуг  800,0 

3.  Матеріально-технічне забезпечення проведення 

семінарів, засідань постійних комісій, сесій сільської 

ради  

300,0 

4.  Поліпшення матеріально-технічної бази органу 

місцевого самоврядування для забезпечення ефективної 

роботи (придбання комп'ютерної і оргтехніки, меблів, , 

проведення поточних і капітальних ремонтів 

адмінбудівель та приміщень), інших послуг пов’язаних з 

функціонуванням об’єктів комунальної власності, 

навчання та підвищення кваліфікації працівників 

400,0 

5.  Придбання службового автотранспорту для покращення 

якості та оперативності надання послуг населенню  

600,0 

6.  Створення відповідних умов для надання якісних 

адміністративних послуг населенню громади, в тому 

числі на територіях старостинських округів 

350,0 

7.  Підвищення професійного рівня спеціалістів сільської 

ради, забезпечення участі працівників в семінарах, 

нарадах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково – 

практичних конференціях тощо  

50,0 

8.  Всебічне інформування населення про події соціально-

економічного, суспільно-політичного, культурного та 

духовного значення, висвітлення діяльності виконавчого 

комітету та депутатів у засобах масової інформації, 

удосконалення та підтримка функціонування офіційного 

веб - сайту Лука-Мелешківської громади  

80,0 

9.  Членство в асоціаціях органів місцевого самоврядування 

та об'єднаних територіальних громад з метою захисту і 

30,0 



заохочення спільних інтересів органів місцевого 

самоврядування 

10.  Оплата витрат для створення позитивного образу та 

покращення іміджу населених пунктів об'єднаної 

громади, виготовлення  інформаційних продуктів: 

презентаційного фільму та літератури про історію, життя 

та здобутки сіл; іміджевих статей про роботу 

підприємств, організацій, туристичних зон та місць 

відпочинку; друкованої, сувенірної та іншої продукції з 

символікою та презентацією територіальної громади 

100,0 

11.  Організація заходів з поширення співпраці Лука-

Мелешківської сільської ради з іншими органами 

місцевого самоврядування, громадами інших районів, 

областей України, іноземних держав, їх асоціаціями, 

відповідними міжнародними організаціями та фондами з 

питань розвитку місцевого самоврядування:  

- організація візитів з метою обміну досвідом та 

налагодження співпраці в інші громади  в межах 

України та за кордон; 

- проведення прийому представників і делегацій громад, 

органів місцевого самоврядування України та іноземних 

держав (оплата витрат під час прийому і обслуговування 

т.ч. організація ділових сніданків, обідів, оплата проїзду 

та проживання) 

 

 

 

 

 

30,0 

 

40,0 

12.  Участь у обласних, Всеукраїнських, міжнародних 

конкурсах проектів та програм, у тому числі залучення 

сторонніх фахівців для підготовки Проектів розвитку 

територіальної громади 

90,0 

13

. 

Оплата послуг сторонніх фахівців з оформлення 

тендерної документації 

          12,0 

14

. 

Співфінансування в утриманні об’єктів спільного 

користування - КО «Редакція районної газети 

«Подільська зоря» Вінницької районної ради та КУ 

«Вінницький  а Тиврівський районний Трудовий архів» 

Вінницької та Тивріської районної ради 

45,0 

15

. 

Залучення представників громадськості та громадських 

організацій до вирішення питань соціально-

економічного розвитку громади 

В межах 

кошторисни

х призначень 

16

. 

Створення бюджету громадських ініціатив 100,0 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Августович Б.І. 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№312 від 21.12.2018 року 

 

Порядок 

використання коштів бюджету Лука-Мелешківської ОТГ, передбачених на 

виконання заходів «Програми сприяння розвитку місцевого 

самоврядування в Лука-Мелешківській об'єднаній територіальній громаді 

на 2019 рік» 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів місцевого 

бюджету, передбачених на виконання заходів «Програми  сприяння розвитку 

місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській об'єднаній територіальній 

громаді на 2019 рік». 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Лука-Мелешківська 

сільська рада. 

3. Обсяг видатків на виконання Програми встановлюється рішенням сесії. 

4. Кошти місцевого бюджету для виконання заходів Програми 

спрямовуються на: 

- підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і 

юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та 

зручності для суб’єктів звернень (завершення реконструкції будівлі сільської 

ради з влаштуванням ЦНАПу, придбання необхідного обладнання, питної 

води, тощо); 

- створення належних умов для ефективної діяльності місцевого 

самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази (придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, комп'ютерної і оргтехніки, меблів, службового 

автотранспорту, проведення поточних і капітальних ремонтів адмінбудівель та 

приміщень, оплата різного виду послуг, підвищення кваліфікації працівників 

тощо); 

- розвиток та підвищення авторитету територіальної громади 

(вдосконалення і обслуговування веб-сайту, оплата послуг за висвітлення 

інформації в засобах масової інформації, оплата послуг з виготовлення  

інформаційних продуктів: презентаційного фільму, літератури, статей про 

історію, життя та здобутки сіл, друкованої, сувенірної та іншої продукції з 

символікою та презентацією територіальної громади); 

- сплата членських внесків в Аасоціації органів місцевого самоврядування 

та об'єднаних територіальних громад; 

- оплата послуг сторонніх фахівців за підготовку Проектів розвитку 

територіальної громади для участі у обласних, Всеукраїнських, міжнародних 

конкурсах проектів та програм;  

- налагодження зв'язків Лука-Мелешківської сільської ради з іншими 

органами місцевого самоврядування, громадами інших районів, областей 

України, іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними 

організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування 

(оплата витрат на організацію візитів з метою обміну досвідом в інші громади 

в межах України та за кордон; оплата витрат під час прийому і обслуговування 



представників і делегацій громад, органів місцевого самоврядування України 

та іноземних держав т.ч. організація ділових сніданків, обідів, оплата проїзду 

та проживання);  

-  розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення 

(надання фінансової підтримки громадським організаціям, фінансування 

проектів бюджетних ініціатив); 

- передача субвенцій районному бюджету на утримання об'єкту спільного 

користування КУ «Вінницький районний Трудовий архів» Вінницької 

районної ради та фінансову підтримку КО «Редакція районної газети 

«Подільська зоря» Вінницької районної ради. 

5. Перерахування коштів з бюджету здійснюється відповідно до Порядку 

обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного 

казначейства України. Перерахування субвенцій районному бюджету 

здійснюється відповідно до умов договору. 

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться 

відповідно до чинного законодавства. 

7. Складання та подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контролю за цільовим та ефективним витрачанням 

здійснюється в установленому законодавство порядку. 

Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів 

встановлюється відповідно до норм чинного законодавства. 

Секретар сільської ради                                                Августович Б.І. 


