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прогрАмА

ч

спiвфiнапсування (Програми фiнансового забезпечення виконання та реалiзацiiделегованих повцоважень Бучанськоi районноiдержавноi адмiнiстрацiжиiъськоi
областi на 2022 piK>>

1. Паспорт Програми

1.
tнiцiаmр розроблення
пDогDitil{}_

Бу.rанська р ай онна державна адмiнiстрuцИ Ka.".u*T
областi

2.
Пiдстаза для розроблення
Програмп

закони Украiни <про мiсцеве самоврядування в
УхраiЪi>, <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>,
uПро державне прогнозування та розробпен"о
trрограм еrсономiчного i соцiального розвитку
Украiни> l

3. Розроftrик Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради

4.
В iдпойдальний виконавець
Програмв Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiськоi ради

5. }'часнr_кr_ прсграми
Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoT ради,
Бучанська районна державна адмiнiстрiцiя КиiЪськоТ
областi

6. Гермiн реалiз.rцii програми 2022 piK

7.

Jагальний обсяг фiнансових
ресурсЬ, необхiдних для
эеалiзалii Прс грами, всього
iтис. грr):

500,0

2. Загальнi положення

л 
Проц,аму спiвфiнансування кпрограми фiнансового забезпечення виконання та

реалiзацii делегованиХ повноваж""u Ьу"uнсъкоi районнот державноi адмiнiстрацiiY' t.Киiвськоt сбл_астi на 2022 piK>> розроблено длЯ пiдвищення^ ефективностi роЪо.,
РаЙОННОТ ДеРХаВIЮi аДМiНiСТРацii та if структурних пiдроздiлiв для надання якiснихпослуг гроиаJянЕIм на piBHi европейських стандартiв, оздоровлення вiдносин мiжорганемИ в,lаJИ та населенням, iнстиryтами громадянського суспiльства, взасмодii
органiВ дерка]нОТ влади в особi раЙонноi дерх(айоТ адмiнiстрацiТ та органiв мiсцевого
самOврядуванЕя.



4. Фiнансове забезпечецня реалiзацii програми
Фiнансове забезпечення реалiзацii заходiв, передбачених Програмою,здiйснюсться за рахунок коштiв бюджету Вишневоi мiськоi територiальнот громади,шляхом надаF-ня мiжбюдя<етного трансферту до бюджеry Бучансйого району.

5. Перелiк завдань i заходiв Програми та результати виконання

{о заздэнь i заходiв Програми н€Lлежить:
]- пi,щоrовм i внесення нарозглlд ради проекту програми соцiально-економiчноiота кi4]ьтурногО розвиткУ району, цiльових npo.pu, з iнших питань, а в ,i;;;компактного проживання нацiональних меншин - 

. 
також проIрам ix ,uцlоr*"iТ-культiрЕого розвцТку, просктiв рiшень, iнших матерiалi" . .r"ru"i, передбачених йьстаттею; забе:печення виконання рiшень ради; 

l '--- 
i

-: -_ллл л--л 
l 

---2
]- пiJготОвка проПозицiй до програм соцiально-економiчного та культурноцорозвитку вiдговiдно областi та загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, сщiаrьного та культурного розвитку Украiни; 

JftUlYll'1fI(Jl U' гrаУк 
.- заеезтtечення збалансованого економiчно.о i соцiального розвитку вiдповiдноiтериторii ефектишrого використаннjI природних, трудових i фiнансових pecypciB; 
l- пiдготовка i подання до вiдпоЪiдних'органiв 

""пЪпru"rоТ 
влади фiнансовихпокаj}ЕиКiв i поопОзицiй до проскту,Щержавного бюджету УкраiЪи;

- спF,ияння iнвестицiйнiй дiяльностi на територiт раtону;- об'здrанL_я.на договiрних засадах коштiв пйrр".r.ru, y.ru"oB та органiзацiй,
РОЗТаШОВаНZХ На ВiДПОВiДНiй ТеРИторii, i населення) а також бюджетних коштiв набудiвницТВО, r,еконструкцiю, ремонт та утримання на пайових засадахоб'ектiв соцiальноii виробничсi iнфраструктури, шляхiв йiй""о.о значення, на капiтальний та поточний
ремонТ вулL_ць i дс,рiг населених пунктiв та iнших дорiг, якi с складовими автомобiльнихдорiГ державнОго значеНня (яК .ni"6iru".y"*""'на договiрниХ засадах) та на заходищодО l)хоро:-IИ працi та охорони навколишнього природного середовища;_ зutлучення в порядку, встановленому законом, .riдпр"u*arr, установ таорганiзацiй, жi не н,Lлежать до комун€Lльноi власностi, до ylacTi в обслуговуваннiнаселення в_дповiдноi територii, координацiя цiеТ роботи;

3. Мета та завдацня Програми 
]

Метою Програми е: 
i

]
- створення умов для наJIежного забезпечення виконання делеговаЁихПоВНС'ВДЖеЕЬ] 

io о,},о,,-..л-.лт ,_л_ -_-_ : 

лvJIwIwDсlгl'иА

- реалiзацiя ефективноТ комунiкацii та якiсноТ взаемодii з Бучанською районнЬюдержавною адмiнiстрацiею КиiЪсъкоi областi; 
9 gJ дgrrvDrwf, PCryl\J"' 
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:'.1Р:1_,:"*""'У:lт]лl:б:yrпuд"Й*iнстиryцiйБучанськогорайону: ];;; ;; Ъ;;"""J#"#; пунктiвБУrанськогэ районУ; 
- -J _^--vv'rvrд1!/l rg UUvР\'гlл flаUЕJlених пУнr 

,



- затверд)trення маршрутiв i
незалсжно гiд форм власностi,
пасa)гирсьF:ого транспорту.

графiкiв руху мiсцевого пасажирського транспорту
узгодження цих питань стосовно транзитноIо

- пiдготоВЕа питанЬ щодо визначення у встановленому законом порядку теритоэii,вибф, вилучэння (викуп) i надання землi дпя мiстобудiвних потреб, визначеIiЕхMicTo 5удiвЕоlо документацiею;
- оргшriзацiя охорОни, реставрацii, використання пам'яток icTopii та культу]и,архiтектури i мigгобудування, паJIацово-паркових, паркових та садибних комплексiв,природних заловiдникiв мiсцевого значен}Iя;- пiд:отовка висновкiв щодо проектiв мiсцевих мiстобудiвних 11рогFамвiдпозiдних едмiнiстративцо-територi*uпr"* одиниць, що затверджуються сiльськи},tи,селищними, мiськими радами;
_ видача зzIмовникам вiдповiдно до законодавства мiстобудiвних умов i обмеженьзабудэви зеа4ельн:,Iх дiлянок за межами населених пунктiв;
- забезпеч,эння вiдповiдно до законодавства розвитку науки, ycix видiв освiти,охорони здорсlв'я, культури, фiзичноi культури i спорry, туризму; сприяння вiдродженнюосередкiв гэадицiйноI народноТ творчостi, нЪцiонально-культурних традицiй населен:{я,худоlгнiх ПРОМИrЭлiв i ремесел, 

- 
роботi творчих 

"rrirron, 

^ 
,rацiо*rаrr"rо-пуп"ryр**"

товар]стВ, асоцiацiй, iншиХ |ромадсЬких та неприбуТкових органiзацiй, якi дiЙтu i.O-eiосвiти, охороЕИ здоров'я, культури, фiзичноi пупuф" i .nopry, .ir'T,u молодi;- пщгэтовка i подання на затвердження ради пропозицiй щодо органiзадiТ
територiЙ i эбсктЪ природно-заповiдного фонду мiсцевого .nu".""" та iнших територiй,
ЩО П-ДЛЯГаЮlЬ ОСОбЛИВiЙ oxoPoHi; ВНеСення проlrозицiй до вiдповiдн", д.р*uвнk_хорган_В щодО ]голошеНня прироДних та iнших об'ектiв, що мають екологiчцу, iсторичну,культ,/рну абэ наукову цiннiсть, пам'ятками iсторii'або кульТУРи, якi охоро""оr"""
законом;

- ЗДiЙС--lеНГ-Я НеОбХiДЦИХ ЗаХОДiВ Щодо лiквiдацii наслiдкiв екологiчних катастрс,ф,стихiйного лlD(а, епiдемiй, епiзоотiй, iнших надзвичайцих ситуацiй, iнформуванця tryоних насеЛенн,!, за,lучення в установленому законом порядку до цих poOli пЦпр"ar.rr,
установ та органiзацiй, а також населення;

- кооF,динацiя на вiдповiднiй територiт дiяльностi мiсцевих землевпоряднLгх
органiв;

- ЗДiЙСНеННЯ КОНТРОЛЮ За використанням коштiв, що надходять у порядсувiдшк,эдУванЕI Ецрат сiльськогосподарського i лiсогосrrодuрauпо.о виробництва,пов'яз]них iз ьилученням (викупом) земельних дiлянок;
-забеззечення виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторн]D(aKTiB, тлриiаъ_ятих р айонними, обласними радами.

б. Очiкуванi результати

у рез"льтатi виконання програми буде забез',ечено:
_ удосконаленню взаемодiТ органiв виконавчоТ влади з органами мiсцевогосамоврядуванЕя;
- пlдзицен_Jю стуПеня прозоростi та ефективностi управлiнськоТ дiяльностi;
- належне Еиконання повноважень;



- збаланСуваннЮ повноваЖень i вiдповiдалъностi в дiяльностi оргаr_iв державноiвлади та органiв мiсцевого самоврядування;
- пiдвищення рiвня та удосконалення технологii облiку i обрсlбки наявноiiнформацii для якrайшвидшоi: пiдготовки та видачi вiдповiдних юридичних,бУХГаЛТеРСЬКИХ Та iНШИХ ДOкументiв, якi с коЙпеЙцiею органiв державного управлiння;- пiдвиЩеннЯ iнформованостi жителiв району про програми економiчного,соцiального та культурного розвитку громади, виконання держаЕних та rегiонzlльних

про|рам тощо; 
" l

- пiдвищеншI зворотного зв'язку з населенням гром ади та участi гэомадськостiмlсцевому управлiннi.

7. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здiйснюють в

ради Бl^rанського районУ КиiЪськоi областi. _/

i органи Виrrпrевоi мiськоi

Iлля ДIКОВ

*

Мiський


