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ІРКЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                                
    Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2023                                                                                                    №  19
с.Іркліїв

Про схвалення Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проєкт Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на  2023 рік, виконавчий комітет Іркліївської сільської ради
                                                 ВИРІШИВ:
	Схвалити та подати на розгляд сесії Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік (додаток).


	Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету  Світлану ЛУТ.



Сільський голова                                                        Анатолій  ПИСАРЕНКО
                                   

 






                                                                 Додаток
                                                                                                     до рішення виконавчого
                                                                                                     комітету від 22.02.2023 № 19


ПРОГРАМА
підтримки діяльності органів виконавчої влади
на 2023  рік

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Починаючи з 2015 року, Кабінетом Міністрів України започатковано впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, зокрема продовження процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками місцевих органів виконавчої влади поставлено низку завдань щодо забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних відносин (зокрема запровадження програмно-цільового та ґендерно - орієнтованого бюджетування місцевих бюджетів), підвищення самостійності місцевих бюджетів, надання адміністративних послуг тощо. Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я тощо. Відповідальність за створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема на районну державну адміністрацію.
З метою вирішення цих питань та, враховуючи недостатність коштів державного бюджету на утримання апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, в тому числі і по видатках на оплату праці,  необхідно впровадження комплексних заходів, у зв’язку з чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік (далі - Програма).

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, покращення якості адміністративних послуг громадянам до рівня європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади й населенням, інститутами громадянського суспільства. Прийняття програми дасть змогу покращити рівень матеріально-технічного забезпечення органів влади, провести своєчасні розрахунки з надавачами послуг.

ІІІ. Завдання Програми

Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» та з метою підвищення ефективності роботи апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, спрямованої на якісне здійснення ними повноважень. Програма спрямована на створення умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання апаратом районної державної адміністрації та її структурними підрозділами делегованих районною радою районній державній адміністрації повноважень та владних повноважень, вирішення проблем соціально-економічного характеру.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та за умови належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.
В той же час має місце недостатність видатків державного бюджету на оплату праці працівників апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, їх поточне утримання особливо в умовах неодноразового підвищення цін на товари та послуги, в тому числі  комунальні, пальне, технічне обслуговування. Протягом останніх років відсутні призначення по капітальних видатках, що в свою чергу створює суттєві перешкоди в оновленні матеріально-технічної бази для забезпечення безперебійного та ефективного виконання органами влади покладених на них функцій.
Паспорт до Програми наведений у додатку 1 до Програми.

ІV. Перелік завдань і заходів Програми

Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань:
1) забезпечення виплати заробітної плати працівникам апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
2) фінансове забезпечення видатків на поточне утримання апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
3) проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги;
4) зміцнення матеріально-технічної бази апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.
Напрями і заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

V. Фінансове забезпечення Програми

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, в межах наявного фінансового ресурсу, та інших не заборонених законодавством джерел.
Орієнтовний обсяг фінансування  Програми у 2023 році визначається виходячи з фінансової спроможності бюджету Іркліївської сільської територіальної громади на підставі обґрунтованих розрахунків поданих виконавцем Програми.

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради.
Виконання Програми покладається на апарат Золотоніської районної державної адміністрації та її структурні підрозділи. Золотоніська районна державна адміністрація Черкаської області  до 20 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми виконавчому комітетові Іркліївської сільської ради.
 


Керуюча справами виконавчого комітету                           Світлана ЛУТ





































Додаток 1
до Програми


ПАСПОРТ
Програми підтримки органів виконавчої влади
на 2023  рік


1. Ініціатор розроблення Програми
Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради 


2. Дата, номер документа
про затвердження Програми        



3. Розробник Програми                           
Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради


4. Відповідальний виконавець                Програми                                           
Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради;
Золотоніська районна  державна адміністрація 


5. Учасники Програми                           
Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради;
Золотоніська районна  державна адміністрація


6. Термін реалізації Програми                                   
2023 рік


7. Обсяг фінансування Програми                                   
в межах фінансових можливостей  бюджету Іркліївської сільської територіальної громади




Керуюча справами виконавчого комітету                          Світлана ЛУТ
Додаток 2
до Програми
НАПРЯМИ І ЗАХОДИ
Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Зміст заходів Програми з виконання завдання
Назва напряму відповідальні за виконання
Строк вико-нання
Обсяги фінансування на 2023 рік
Очікуваний результат від виконання заходу
Видатки на оплату праці
Виплата заробітної плати працівникам відповідно до норм законодавства та винагород по договору цивільно – правового характеру за надані послуги
Апарат та структурні підрозділи Золотоніської  райдержадміністрації
2023  рік
Обсяги визначаються рішенням про  бюджет Іркліївської сільської територіальної громади  за запитом виконавця Програми
Утримання кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення
Зміцнення матеріально-технічної бази
Придбання канцелярських приладів, придбання паливно-мастильних матеріалів
Апарат та структурні підрозділи Золотоніської райдержадміністрації
2023  рік
Обсяги визначаються рішенням про  бюджет Іркліївської сільської територіальної громади  за запитом виконавця Програми
Підвищення ефективності та результативності діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації





Керуюча справами виконавчого комітету                                                                                  Світлана ЛУТ


