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2. Визначення проблемних питань,
на розв’язання яких спрямована Програма
Метою реформування системи державної влади та місцевого
самоврядування, яке розпочато в нашій країні, є максимальне забезпечення на
рівні громад надання якісних і доступних публічних послуг населенню,
ефективний захист інтересів кожної людини в усіх сферах суспільного життя.
Органи місцевого самоврядування відчувають значний дефіцит коштів на
виконання як делегованих державою, так і власних повноважень. Розрахунок
освітньої і медичної субвенцій здійснено на основі положень і норм, що діють з
2001 року, через що він не враховує реального демографічного стану та
фінансування галузей освіти і охорони здоров’я Бахмацького району. В умовах
об’єднання територіальних громад, яке розпочалося в рамках реформи,
виникають додаткові проблеми нестачі коштів.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» виборці мають право давати своєму депутатові місцевої ради доручення на
зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб
відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Переважна
кількість таких доручень стосується дефіциту коштів на вирішення соціальноекономічних проблем громадян або недостатнього фінансування об’єктів, що
надають адміністративні, громадські або комунальні послуги. Чисельні
звернення виборців до депутатів районної ради надходять з приводу надання
фінансової допомоги на лікування, проведення операцій, ремонт помешкань
тощо.
Фінансова підтримка виконання доручень виборців депутатами районної
ради має допомогти зробити роботу депутата більш відчутною на рівні громад
та надати депутату додаткові можливості для вирішення місцевих, локальних
соціально-економічних проблем та особистих звернень виборців.
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення умов для ефективного здійснення
депутатами Бахмацької районної ради повноважень, наданих їм Конституцією
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
статус депутатів місцевих рад», сприяння їм у вирішенні проблемних питань та
доручень виборців в територіальних громадах.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування

Засобами розв’язання проблеми по забезпеченню ефективного здійснення
депутатами Бахмацької районної ради своїх повноважень є виділення коштів з
районного бюджету на виконання доручень виборців.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначається щорічно
під час складання бюджету, виходячи з завдань Програми та реальних
можливостей бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає
340000 гривень. Сума коштів, визначена на одного депутата, складає 10 тис.
гривень на рік, з можливим збільшенням при уточненні за результатами
виконання районного бюджету за підсумками півріччя, 9 місяців або року.
Ресурсне забезпечення викладено в Додатку 3.
5. Завдання Програми
Депутати районної ради представляють інтереси територіальних громад,
забезпечують згідно з чинним законодавством виконання доручень виборців,
вирішують їх нагальні проблеми, беруть активну участь у масових заходах,
проводять зустрічі з виборцями. Головним завданням Програми є сприяння у
виконанні повноважень депутатів Бахмацької районної ради по вирішенню
проблемних питань територіальних громад та виборців. Фінансова підтримка
виконання доручень виборців депутатами районної ради здійснюється
відповідно до Положення про використання коштів районного бюджету на
виконання доручень виборців депутатами районної ради (Додаток 1).
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити ефективну діяльність
депутатів Бахмацької районної ради на виборчих округах, сприяти процесам
соціального, економічного, культурного розвитку територій Бахмацького
району,
організувати
суспільно
значиму
фінансову
підтримку
малозабезпечених та соціально вразливих верств населення.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється
виконавчим апаратом районної ради та постійною комісією районної ради з
питань бюджету.

Додаток 1
до Програми сприяння виконанню
повноважень депутатами
Бахмацької районної ради
на 2020 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про використання коштів районного бюджету на виконання
доручень виборців депутатами районної ради
1.Загальні положення
1.1. Положення визначає напрями та умови виділення і звітування про
використання коштів, передбачених в районному бюджеті для фінансової
підтримки виконання доручень виборців депутатами районної ради в межах
повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
1.2. Обсяг видатків встановлюється рішенням районної ради про районний
бюджет на відповідний рік. Співвідношення розподілу загальної суми коштів,
визначеної на одного депутата між видами бюджетів, проводиться за
пропозиціями депутатів районної ради.
1.3. Кошти, визначені депутатом для використання у бюджетах нижчого
рівня, передаються згідно з рішенням про районний бюджет до відповідного
бюджету у вигляді іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на
виконання доручень виборців депутатами районної ради.
2. Напрями та умови використання коштів
2.1. Обсяг бюджетних призначень на виконання функцій або надання
послуг, матеріальної допомоги здійснюється на основі листа (подання) депутата
районної ради до голови районної ради.
2.2. Напрямами використання коштів на виконання доручень виборців є:
- надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам,
малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, одиноким та престарілим
громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам, учасникам бойових дій,
учасникам АТО, ліквідаторам наслідків катастрофи на ЧАЕС; громадянам, які
опинилися у складних життєвих обставинах;
- ремонт об'єктів та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних
установ освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального
забезпечення, культури, спорту;
- підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, ГО “Бахмацька
районна територіальна спілка товаришів-воїнів АТО”;
- благоустрій територій населених пунктів.

2.3. Звернення депутатів районної ради про виділення коштів повинні
містити інформацію про:
- напрями використання коштів;
- юридичну або фізичну особу, якій пропонується їх виділити (для фізичної
особи – копії ідентифікаційного коду, паспортних даних, картка реквізитів для
проведення операції поповнення карткового рахунку, документ, який
підтверджує необхідність отримання особою адресної матеріальної допомоги);
- обсяг асигнувань, який пропонується виділити;
- іншу інформацію (за необхідності).
2.4. Депутати районної ради можуть об’єднувати пропозиції для
використання коштів по фінансуванню спільних заходів.
3. Звітність про використання коштів
3.1. Головні розпорядники коштів районного бюджету та місцеві ради
інформують районну раду про використання коштів, отриманих на виконання
доручень виборців депутатами районної ради.

Заступник голови районної ради

В.М. Дзюба

Додаток 2
до Програми сприяння виконанню повноважень
депутатами Бахмацької районної ради
на 2020 рік
Напрями діяльності та заходи
Програми сприяння виконанню повноважень депутатів
Бахмацької районної ради на 2019 рік
№

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
1. Участь депутатів
районної ради у
вирішенні
проблемних питань
територіальних
громад та виборців

Перелік заходів
Програми

Строки
виконанн
я заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Надання адресної
матеріальної допомоги,
ремонт об'єктів та
зміцнення матеріально технічної бази бюджетних
установ освіти, охорони
здоров'я, соціального
захисту та соціального
забезпечення, культури,
спорту; підтримка
громадських організацій
інвалідів та ветеранів, ГО
“Бахмацька районна
територіальна спілка
товаришів-воїнів АТО”;
благоустрій територій
населених пунктів

2020 рік

Бахмацька
районна
рада

Районний
бюджет

Заступник голови районної ради

Орієнтовні
обсяги
фінансових
ресурсів, тис. грн
340,0

Очікувані
результати
Сприяння депутатам
районної ради у
вирішенні
проблемних питань
та доручень
виборців,
соціальний,
економічний,
культурний
розвиток територій
Бахмацького району

В.М. Дзюба

Додаток 3
до Програми сприяння виконанню повноважень
депутатами Бахмацької районної ради
на 2020 рік

Ресурсне забезпечення
Програми сприяння виконанню повноважень депутатів Бахмацької
районної ради на 2020 рік
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Усього витрат на
виконання Програми

Обсяг ресурсів районного бюджету

340,0 тис. грн

Заступник голови районної ради

В.М. Дзюба

