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ПАСПОРТ 

Програми розвитку місцевого самоврядування 

 у Верховинському районі на 2017-2021 роки  

на 2018 рік 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): 

     Верховинська районна рада. 

2. Розробник програми: 

    Верховинська районна рада. 

3. Термін реалізації програми: 2017-2021 роки. 

4. Етапи фінансування програми: щорічно. 

5. Обсяг фінансування програми: 150 000 гривень. 

6. Очікувані результати програми: 
- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; 
- поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

виконавчої влади; 
- створення належних умов для реалізації територіальними громадами та 

органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених 
Конституцією та законами України; 

- залучення громадських організацій, жителів сіл, селища до процесів 
розвитку місцевого самоврядування в районі; 

- підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого 
самоврядування в районі та розв'язання актуальних проблем у цій сфері; 

- надання практичної та фінансової допомоги селищній та сільським радам в 
організації і проведенні виборів депутатів ОТГ та референдумів; 

- управління закладами освіти, охорони здоров"я, культури, фізкультури і 
спорту, дошкільними закладами, які належать територіальним громадам, 
організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

- посилення двосторонньої комунікації між громадою і органом місцевого 
самоврядування; 

- організація обміну досвіду з розвитку громади на різних рівнях;  
- сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування району з 

органами місцевого самоврядування інших районів області, інших областей  
та зарубіжжя з питань розвитку місцевого самоврядування і децентралізації 
влади; 

- створення відповідних умов для забезпечення депутатів районної ради 
документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень; 

- організація роботи корпункту ОТБ «Галичина» у районі та висвітлення 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування у 
телепрограмах ОТБ «Галичина»; 

- проведення Днів Верховинщини у Львові та всіх регіонах України й столиці 
України – місті Києві. 

- 7. Термін виконання звітності: щоквартально. 
 

Замовник Програми:  

Верховинська районна рада                                                      Іван   Шкіндюк                                    

                                                                                                       

Керівник Програми: 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 
 



                                                                                                                                                                     
                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

   Голова районної ради 
                                                                                        ___________ Іван Шкіндюк 
 
   
                                                        План заходів 

         на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 
                                   у Верховинському районі на 2018 рік 

№ 

п/п 

Заходи Сум. 

(грн.) 

Виконавці Термін Очікуван

ий 

результат 
1. Проведення навчальних 

семінарів в селах району для 

ознайомлення громад зі своїми 

правами і обов’язками. 

0 Районна рада, 

виконавчий 

апарат 

районної ради 

Березень

,квітень, 

жовтень. 

- 

2. Проведення тематичних  

зустрічей, науково-практичних 

конференцій, «круглих столів»,  

прес – конференцій з питань  

практики організації і розвитку 

місцевого самоврядування. 

 

 

0 

 

Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Березень, 

червень, 

вересень. 

- 

3. Проведення Дня районної ради. 

 

5 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Липень. Залучення 

громадських 

організацій, 

жителів сіл, 

селища до 

процесів 

розвитку 

місцевого 

самоврядува

ння в районі 

4. Організаційні заходи щодо 

проведення Дня місцевого 

самоврядування. 

15 000 Районна рада, 

виконавчий 

апарат 

районної ради 

Листопа

д, 

грудень. 

Підвищення 

авторитету 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння 



5. Сприяння співробітництву 

органів місцевого  

самоврядування району з 

органами місцевого 

самоврядування інших районів 

області, інших областей та 

зарубіжжя з питань розвитку 

місцевого самоврядування та    

децентралізації влади. 

 

 

 

 

30 000 Районна рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради, 

профільна 

постійна 

комісія 

районної ради 

та галузеві 

фахівці 

Лютий, 

Травень, 

Серпень  

 

Створен

ня 

перед-

умов для 

залученн

я вітчиз-

няних та 

іноземни

х 

інвестиц

ій 

6.  

 
Сприяння співробітництву між 

Верховинської районною радою та  

Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Кар - 

пати-Україна». 

15 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Липень  Підвище

ння 

професій

ного 

рівня 

посадови

х осіб 

органів 

місцевог

о 

самовря

дування  

7. Співпраця між Верховинської  

районною радою та  Асоціацією  

органів місцевого самоврядування  

гірських районів України «Карпат- 

ський  Форму народовладдя». 

 

20 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Травень  Підвище

ння 

професій

ного 

рівня 

посадови

х осіб 

органів 

місцевог

о 

самовря

дування  

8. Співпраця між  Верховинської  

районною радою та  Асоціацією  

органів місцевого самоврядування 

регіону Гуцульщини. 

10 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Серпень  Підвище

ння 

професій

ного 

рівня 

посадови

х осіб 

органів 

місцевог

о 

самовря

дування  

9. Створення відповідних умов  

для забезпечення депутатів 

районної ради  документами,  

довідково-інформаційними  та 

іншими матеріалами,  

необхідними для ефективного 

20 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Протягом 

року. 
Реалізація  

органами 

місцевого 

самоврядува

ння прав і 

повноважен



 

 Керуючий справами  виконавчого 

 апарату районної ради                                                          Роман Ванівський 

 
 

 

здійснення депутатських  

повноважень. 

 

ь, визначе-

них Консти-

туцією та 

законами 

України 

 

9.1. Придбання папок, блокнотів та 

ручок для забезпечення роботи  

на сесійних засіданнях районної  

ради. 

 

2 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Протягом 

року. 

==== 

9.2. Придбання ксероксного паперу  

для виготовлення матеріалів  

сесій та постійних комісій  

районної ради. 

3 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Протягом 

року.  

==== 

9.3. Придбання тонера для  

ксероксу на виготовлення 

матеріалів сесій та постійних 

комісій районної ради.  

 

5 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

 року. ==== 

9.4. Виготовлення Довідника депутата 

VІІ демократичного скликання 

10 000 Виконавчий 

апарат 

районної ради 

Січень. ==== 

10. Організаційні заходи з проведення 

театралізованого народного свята  

«Полонинське літо – 2018». 

15 000 Районна рада. 

Виконавчий 

апарат ради. 

Липень Збільшення 

потоку 

туристів в 

район 

11.  Проведення Днів Верховинщини у 

Львові, всіх регіонах України й  

Столиці України – місті Києві. 

 

20 000 Районна рада. 

Виконавчий 

апарат ради. 

Червень -

5000  

Липень -

5000 

Вересень    - 

10000 

Збільшення 

потоку 

туристів в 

район 

  Всього : 150 000  

 


