
 
                                                                                                                      Проєкт вноситься  

                                                                                                                       селищним головою 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ 2022 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 
 

Про затвердження селищної  Програми 

підтримки органів виконавчої влади  

Кропивницького району  

Кіровоградської області на 2022 рік 

 
Керуючись законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 61, 85, 91, 93 Бюджетного кодексу України, постановами Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі  питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та від 01 квітня    

2022 року № 397 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення 

діяльності військових адміністрацій», 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Затвердити селищну Програму підтримки органів виконавчої влади 

Кропивницького району  Кіровоградської області на 2022 рік (далі – Програма), 

що додається.  

2. Фінансовому відділу Олександрівської селищної ради передбачити 

кошти на фінансування даної програми виходячи з фінансової спроможності 

селищного бюджету. 

3.      Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісією 

селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної 

діяльності. 

 
 
 
Селищний голова                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Додаток  

                                                                                 до рішення  Олександрівської                

                                                                                 селищної ради  

                                                                                 від   __    ___ 2022 року №___ 

   
 

Програма 
підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району 

Кіровоградської області на 2022 рік 

І. Паспорт Програми 

 
 

II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
  

Стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів виконавчої 

влади щодо виконання закріплених Конституцією України завдань є складовою 

політики держави.  

Відповідно до п.1 пп.19 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 

2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» здійснено низку 

заходів щодо реорганізації районних державних адміністрацій шляхом 

приєднання до районних державних адміністрацій розташованих в 

адміністративних центрах новоутворених районів. 

        Таким чином до новоутвореного Кропивницького району увійшла 

територія у тому числі і Олександрівської територіальної громади. 

Відповідно до статей 5,6,7,39,41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня     

2020 р. № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних 

адміністрацій», правонаступником реорганізованих районних державних 

1. Ініціатор розроблення Програми  Олександрівська  селищна  рада 

2. Розробник Програми  Олександрівська  селищна  рада   

3. Співрозробник Програми 
органи виконавчої влади Кропивницького району 

Кіровоградської області 

4. Відповідальний виконавець Олександрівська  селищна  рада   

5. 
Учасники Програми  

 
органи виконавчої влади Кропивницького району 

Кіровоградської області 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7.  

Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

Програми  

Селищний бюджет Олександрівської 

територіальної громади 

 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідних для реалізації 

Програми, всього тис грн 

20,0  



адміністрацій та їх структурних підрозділів стала Кропивницька районна 

державна адміністрація.  

Діяльність апарату та структурних підрозділів районної військової 

адміністрації передбачає виконання заходів, спрямованих на виконання 

Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади 

вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних 

програм, здійснення інших визначених законами повноважень та забезпечення 

реалізації державної політики. 

 До роботи райвійськадміністрації включаються актуальні питання, 

пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, 

функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у 

соціальній сфері, поліпшенням діяльності райвійськадміністрації, її взаємодією 

з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях 

колегій, нарад у голови райвійськадміністрації і його заступників тощо, основні 

організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується 

райвійськадміністрацією або за її участю.  

Фінансово-матеріальне забезпечення виконання поставлених завдань є 

однією із складових умов забезпечення здійснення конституційних 

повноважень органами виконавчої влади, що спрямовані на надання якісних 

адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов праці, а також 

отримання таких послуг громадянами та суб’єктами господарювання та може 

бути здійснене у співпраці з органами місцевого самоврядування.  

Однак, Кропивницька районна військова адміністрація має певні 

труднощі у фінансовому забезпеченні. Для виконання районною військовою 

адміністрацією делегованих і власних повноважень мобілізуються усі наявні 

ресурси. Однак, їх обсяг обмежується граничними видатками державного 

бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.  

Фінансування видатків з державного бюджету апарату районної 

військової адміністрації та її структурних підрозділів не забезпечує витрат на 

виконання повноважень у повному обсязі. З метою вирішення зазначених 

питань і враховуючи недостатність коштів державного бюджету на утримання 

апарату та структурних підрозділів районної військової адміністрації, 

зумовлена необхідність розроблення, затвердження та виконання програми 

підтримки органів виконавчої влади на 2022 рік. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 
 

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом 

управлінських заходів з боку районної військової адміністрації. Метою 

Програми є забезпечення виконання повноважень Кропивницькою районною 

військовою адміністрацією, її структурними підрозділами, визначених Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про державну 

службу», Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими актами, 

забезпечення стабільного і ефективного функціонування районної військової 



адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг 

громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між 

органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства, 

прийняття ефективних управлінських рішень.  

 
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і 
джерел фінансування, строки та етапи виконання програми 

 

Програма спрямована на створення умов для забезпечення безперебійної 

та ефективної діяльності органів виконавчої влади, вирішення проблем 

соціально-економічного характеру, впровадження змін та реформ. 

 Таким чином досягнення поставлених цілей перед районною військовою 

адміністрацією можливе лише за умови належного фінансового забезпечення її 

діяльності, що в свою чергу буде сприяти її ефективному функціонуванню, 

підвищенню оперативності та ефективності прийняття та реалізації 

управлінських рішень. Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми, ніж 

залучення коштів селищного бюджету, відсутні. Програма не поділяється на 

етапи. Термін дії програми: 2022 рік. Реалізацію Програми планується 

здійснити за рахунок коштів селищного бюджету шляхом надання субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів. 
Ресурсне забезпечення програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

2022 рік тис.грн. Всього, тис.грн. 

Обсяг ресурсів передбачених на 

виконання програми усього: 

20,0 20,0 

в т. ч. з селищного бюджету 20,0 20,0 
 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники  
 

    Основним завданням Програми є матеріально-технічне забезпечення  органів  

виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області  на 

досягнення конкретних результатів, прийняття ефективних управлінських 

рішень та на оперативне розв’язання проблем. 
 

VI. Напрями діяльності та заходи програми підтримки органів 
виконавчої влади на 2022 рік 

 
Назва завдання Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування

, тис. грн 

Очікуваний 

результат 

Забезпечення 

фінансової бази для 

підтримки діяльності 

апарату, 

структурних 

Матеріально-

технічне 
забезпечення 

працівників 

відділу 
організації 

діяльності 

2022 рік Кропивницька 

районна 
військова 

адмінінстраці

я 
 

 

Селищний 

бюджет 
Олександрівсько

ї територіальної 

громади 

20,0 

Підвищення 

ефективності 
роботи 

працівників і 

зміцнення 
кадрового 

потенціалу 



підрозділів 

райдержадміністраці

ї та структурних 

підрозділів  

центрів надання 
адміністративни

х послуг, 

цифрового 
розвитку, 

цифрових 

трансформацій і 
цифровізації 

Кропивницької 

районної 
державної 

адміністрації 

 

шляхом 
залучення до 

виконання 

обов’язків 
кваліфіковани

х 

перспективних 
кадрів 

       
 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації безпосередніми 

виконавцями її заходів і завдань. Координацію та контроль за ходом виконання 

заходів, передбачених Програмою, здійснює Олександрівська селищна рада. 
 

 

___________________ 


