
    
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

___________________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 
від   __________ 2020 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про затвердження Програми 
розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської 
міської ради на 2021-2023 роки 

 
 

Відповідно до розділу ХI «Місцеве самоврядування» Конституції України, законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 
«Про службу в органах місцевого самоврядуваннявУкраїні», Європейської хартії місцевого 
самоврядування, Указу Президента України від 30.08.2001 № 749/2001 «Про державну 
підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» та з метою забезпечення 
подальшого зміцнення організаційних засад розвитку місцевого самоврядування, 
поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування та налагодження 
зворотного зв’язку, розвитку громадянського суспільства, ефективності роботи 
депутатського корпусу, підвищення активності громадськості міста, враховуючи висновки 
постійних комісій міської ради,  
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Олександрійської 
міської ради на 2021-2023 роки (додається). 

 
2. Затвердити напрями реалізації та заходи Програми розвитку місцевого 

самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки (додається). 
 
3. Фінансовому управлінню міської ради здійснювати фінансування Програми 

розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки 
відповідно до затвердженого кошторису. 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Косяк В.О. та 

постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
__________ 2020 року № ___ 

 
ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2023 РОКИ 

 
І. Паспорт Програми 

розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки 
№ 
з/п Основні параметри  Зміст 

1. Назва Програми 
Програма розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської міської 
ради на 2021-2023 роки 

2. Ініціатор розроблення програми 

Управління забезпечення діяльності міської 
ради; 
управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради; 
відділ внутрішньої політики міської ради 

3. 

Законодавча база, дата, номер і 
назва розпорядчого документа про 
розроблення програми, нормативні 
документи 

Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус 
депутатів місцевих рад», «Про службу в 
органах місцевого самоврядуваннявУкраїні», 
Указ Президента України від 30.08.2001 
№ 749/2001 «Про державну підтримку 
розвитку місцевого самоврядування в 
Україні» 

4. Розробник програми Управління забезпечення діяльності міської 
ради 

5. Співрозробники  програми  

Управління забезпечення діяльності міської 
ради; 
управління справами міської ради; 
управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики; 
відділ внутрішньої політики міської ради 

6. Відповідальні виконавці програми 

Управління забезпечення діяльності міської 
ради; 
управління справами міської ради; 
управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики; 
відділ внутрішньої політики міської ради 

7. Головний розпорядник бюджетних 
коштів Управління справами міської ради 

8. Учасники програми 

Управління забезпечення діяльності міської 
ради; 
управління справами міської ради; 
управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики; 
відділ внутрішньої політики міської ради 
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Продовження таблиці 
   

9. Термін реалізації програми 01 січня 2021року - 31 грудня 2023 року 

9.1. Етапи реалізації програми 
01 січня 2021року - 31 грудня 2021 року 
01 січня 2022 року - 31 грудня 2022 року 
01 січня 2023 року - 31 грудня 2023 року 

10. Перелік бюджетів, які беруть участь 
у виконання програми 

Міський бюджет, інші джерела надходжень, 
не заборонені законодавством 

11. 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, у т.ч. кредиторська 
заборгованість минулих періодів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, 
у тому числі: 

 

11.1.         кошти міського бюджету - 
11.2.         кошти інших джерел - 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування вУкраїні»,  
Європейська хартія місцевого самоврядування, Указ Президента України від 30.08.2001 
№ 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» 
визначають розвиток місцевого самоврядування на сучасному етапі, як один із пріоритетних 
напрямів державної політики України. 

Органи місцевого самоврядування є основою розвитку демократії в Україні. 
Збереження основних принципів, посилення ролі місцевого самоврядування, забезпечення на 
місцевому рівні демократичної, ефективної організації управління, запровадження механізму 
оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого самоврядування 
забезпечує розбудову держави на принципах демократії влади.  

Олександрійська міська територіальна громада об’єднує населені пункти:  
- місто Олександрія; 
- селище Олександрійське; 
- село Звенигородка; 
- село Марто-Іванівка; 
- село Олександро-Степанівка; 
- село Головківське; 
- село Ізмайлівка; 
- село Видне; 
- село Гайок; 
- село Королівка; 
- село Піщаний Брід; 
- село Пустельникове; 
- село Головківка; 
- село Іванівка,  

які відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляють 
відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування. 

Реалізація органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень потребує 
зміцнення організаційних, матеріально-фінансових, правових, інформаційних засад їх 
діяльності. 
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МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є підвищення ефективності функціонування системи управління 
територіальною громадою міста, її сталого розвитку, трансформації та адаптації до нових 
політичних і соціально-економічних умов, зміцнення матеріально-фінансової основи 
місцевого самоврядування, подальший його розвиток, як особливо важливого фактора 
становлення громадянського суспільства, шляхом розвитку ініціативи населення міста, 
діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, поліпшення умов для 
самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення. 

Створення належних умов для діяльності депутатів міської ради, виконавчих органів 
Олександрійської міської ради та органів самоорганізації населення. 

Забезпечення відкритості, прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради та 
громадського контролю за їх діями. 

 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Забезпечення виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Указу Президента України «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в 
Україні». 

Фінансове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення діяльності міської ради, 
постійних комісій міської ради та органів самоорганізації населення. 

Реалізація права участі членів територіальної громади міста у вирішенні окремих 
питань місцевого значення. 

Сприяння формуванню економічної достатності територіальної громади, підвищення 
професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення 
підготовки кадрів для виконавчих органів, поліпшення вивчення, узагальнення і 
впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад. 

 
ОРГАНИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ПРОГРАМИ 

 
Міська рада – представницький орган місцевого самоврядування. 
Міська рада проводить свою роботу сесійно у вигляді пленарних засідань, засідань 

постійних комісій. 
Постійні комісії вивчають, попередньо розглядають і готують питання на сесії міської 

ради. 
Депутатські фракції та групи – добровільні об’єднання депутатів міської ради. 
Управління забезпечення діяльності міської ради забезпечує правове, організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, постійних комісій та органів 
самоорганізації населення. 

Органи самоорганізації населення (квартальні та будинкові комітети) – представницькі 
органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста 
для вирішення передбачених чинним законодавством завдань. 

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади 
міста у вирішенні окремих питань місцевого значення. 

Основними завданнями органів самоорганізації населення є: 
1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах 

Конституції і законів України; 
2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом 

сприяння у наданні їм відповідних послуг; 
3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної 

території, інших місцевих програм. 
__________________________ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
від ___________ 2020 року № ____ 

 
Напрями реалізації та заходи Програми розвитку місцевого самоврядування 

Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки 
тис.грн 

№ 
з/п Напрямки реалізації Перелік заходів Програми Термін 

виконання Фінансування Відповідальні за 
реалізацію заходу 

1 2 3 4 5 6 
1. Сприяння належному 

інформаційно-ресурсному 
забезпеченню діяльності 
міської ради, співпраці 
органів місцевого 
самоврядування з 
асоціаціями органів 
місцевого 
самоврядування, 
органами самоорганізації 
населення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Популяризація міста та населених пунктів, 
які входять до складу міської ради,  
висвітлення діяльності міської ради, 
виготовлення відеопродукції про місто, 
видання поліграфічної продукції (буклети, 
довідки, інформаційні бюлетені, ін.), 
розміщення інформаційних матеріалів про 
діяльність (позитивний досвід) 
територіальних громад у засобах масової 
інформації  

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

1765,0 
575,0 
590,0 
600,0 

 Виконавчі органи 
міської ради 

2) Організація та проведення «круглих 
столів», громадських слухань, селекторних 
нарад, Інтернет/прес-конференцій, інших 
заходів з актуальних питань розвитку 
місцевого самоврядування із залученням 
засобів масової інформації, представників 
державних інституцій, громадськості тощо 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2020 рік 
2023 рік  

60,0 
20,0 
20,0 
20,0 

 Виконавчі органи 
міської ради 

3) Впровадження системи електронного 
врядування в місті Олександрії: 
- здійснення  он-лайн трансляції пленарних 
засідань міської ради, засідань постійних 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

30,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 Виконавчі органи 
міської ради 
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№ 
з/п Напрямки реалізації Перелік заходів Програми Термін 

виконання Фінансування Відповідальні за 
реалізацію заходу 

1 2 3 4 5 6 
комісій міської ради та збереження записів  

 

3) Сплата членських внесків до 
Кіровоградського регіонального відділення 
Асоціації міст України 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

800,0 
150,0 
300,0 
350,0 

 Фінансове управління 

2. Розвиток активності 
територіальних громад,   

1) Участь у конкурсах, спільних проектах, 
програмах державних, міжнародних, 
громадських організацій та фондів, 
спрямованих на розвиток місцевого 
самоврядування 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

45,0 
10,0 
15,0 
20,0 

 Виконавчі органи 
міської ради 

2) Нагородження кращих виробничників, 
колективів підприємств, установ і 
організацій, посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, 
громадських діячів, активістів міста за 
трудові досягнення, заслуги у забезпеченні 
соціального та економічного розвитку, 
здійснення ефективної діяльності органів 
місцевого самоврядування, високу 
професійну майстерність, громадську та 
благодійну діяльність, проведення заходів 
щодо забезпечення законності, прав і свобод 
громадян, здобуття значних успіхів у 
виробничій, соціально-культурній, науковій, 
правоохоронній, міжнародній, творчій, 
спортивній, громадській та інших сферах 
діяльності, вагомий внесок у створення 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

210,0 
60,0 
70,0 
80,0 

 Олександрійська міська 
рада; 
Олександрійський 
міський голова; 
Виконавчий комітет 
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№ 
з/п Напрямки реалізації Перелік заходів Програми Термін 

виконання Фінансування Відповідальні за 
реалізацію заходу 

1 2 3 4 5 6 
матеріальних, культурних і духовних 
цінностей населених пунктів 
Олександрійської міської ради 
3) Інформаційно-ресурсне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності органів 
самоорганізації населення (квартальних 
комітетів міста) 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

480,0 
150,0 
160,0 
170,0 

 Управління 
забезпечення діяльності 
міської ради 

3. Проведення заходів з 
розвитку місцевого 
самоврядування 

 1) Організаційне, правове та матеріально-
технічне забезпечення діяльності: 
- постійних комісій та депутатів  міської ради 
з питань депутатської діяльності; 
- посадових осіб органів місцевого 
самоврядування  
2) Організаційна та інформаційна підтримка 
звітності депутатів  міської ради 
 
 
3) Обмін делегаціями та тематичні поїздки 
депутатів міської ради, посадових осіб 
виконавчих органів міської ради, активістів 
територіальної громади  
4) Проведення протокольно-публічних 
заходів за участю представників органів 
місцевого самоврядування та громадськості, 
зокрема, щодо відзначення державних свят, 
пам’ятних дат (День місцевого 
самоврядування, День міста Олександрії, 
День Конституції України, День 
незалежності України та річниць заснування 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 
 
 
2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік  
2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 
2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

350,0 
100,0 
120,0 
130,0 

 
 

60,0 
20,0 
20,0 
20,0  
60,0 
20,0 
20,0 
20,0 

360,0 
100,0 
120,0 
140,0 

 

 
 
 
 
 
 
  

Управління 
забезпечення діяльності 
міської ради 
 
 
 
Управління 
забезпечення діяльності 
міської ради 
 
Виконавчі органи 
міської ради 
 
 
Виконавчі органи 
міської ради 
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№ 
з/п Напрямки реалізації Перелік заходів Програми Термін 

виконання Фінансування Відповідальні за 
реалізацію заходу 

1 2 3 4 5 6 
сіл і селищ, розташованих на території 
Олександрійської міської ради, звільнення 
території від фашистських загарбників та ін.), 
ювілеїв, річниць, професійних свят тощо 
5) Виготовлення сувенірної, нагородної 
(пам’ятного знаку, диплому та стрічки 
Почесного громадянина міста Олександрії, 
посвідчення та відзнаки «За заслуги перед 
містом Олександрією», диплому та 
пам’ятного знаку «Олександрієць року») та 
іншої продукції з державною символікою та 
символікою міста Олександрії 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

510,0 
160,0 
170,0 
180,0 

 Управління 
забезпечення діяльності 
міської ради 
Управління справами 
міської ради 

4. Розвиток кадрового 
потенціалу, мотивація 
діяльності посадових осіб 
органів місцевого 
самоврядування 

1) Участь в обласному конкурсі серед 
посадових осіб органів місцевого 
самоврядування «Кращий працівник 
місцевого самоврядування» 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

15,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 Виконавчі органи 
міської ради 

2) Підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад, новопризначених, зарахованих 
до кадрового резерву на базі центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

15,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 

 Виконавчі органи 
міської ради 

3) Розробка та проведення навчально-
методичних тренінгів, семінарів, ділових ігор 
тощо, спрямованих на підвищення 
професіоналізму представників органів 
місцевого самоврядування та впровадження 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2222 рік 
2023 рік 

60,0 
20,0 
20,0 
20,0 

 Олександрійська міська 
рада, об’єднання 
громадян (за згодою) 
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№ 
з/п Напрямки реалізації Перелік заходів Програми Термін 

виконання Фінансування Відповідальні за 
реалізацію заходу 

1 2 3 4 5 6 
успішного досвіду розвитку територій 

5. Громадська участь у 
творенні та здійсненні 
державної політики в 
частині розвитку 
місцевого  
самоврядування  

1) Сприяння налагодженню системного 
діалогу органів виконавчої влади з 
громадськістю, підвищення якості підготовки 
рішень з різних питань життєдіяльності міста 
з врахуванням суспільної думки 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

   

2) Підтримка дитячого, шкільного та 
молодіжного самоврядування 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

15,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 Олександрійська міська 
рада 

6. Моніторинг громадської 
думки щодо діяльності 
органів місцевого 
самоврядування, участь 
громадян у вирішенні 
проблем міста 
Олександрії 

1) Проведення моніторингу громадської 
думки міста Олександрії з питань 
життєдіяльності міста, соціологічних 
досліджень щодо вивчення та надання 
детальної оцінки соціально-економічної та 
суспільно-політичної ситуації в місті 
Олександрії, економічної та фінансової 
спроможності 

2021-2023 роки 
2021рік 
2022 рік 
2023 рік 

90,0 
30,0 
30,0 
30,0 

 Виконавчі органи 
міської ради 

2) Організація та проведення громадських 
слухань з питань соціально-економічного 
розвитку міста Олександрії, міського 
бюджету та соціального захисту населення 

2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

  Виконавчі органи 
міської ради 

Всього:  2021-2023 роки 
2021 рік 
2022 рік 
2023 рік 

4895,0 
1430,0 
1670,0 
1795,0 

  

 
 

______________________________________________________ 


