УКРАЇНА
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
містаКРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від «28» лютого 2019 року

№ 26

Про погодженняпроектурішення
Новенськоїселищної ради
«Про затвердження Програми
забезпечення умов діяльності
депутатівНовенськоїселищної
ради сьомогоскликанняна 2019 рік»
Заслухавшиінформацію секретаря селищної ради «Про затвердження Програми
забезпечення
умов
діяльності
депутатівНовенськоїселищної
ради
сьомогоскликання на 2019 рік», керуючисьстаттями 26, 49, 52 Закону України
“Про
місцевесамоврядування
в
Україні”,
виконавчийкомітетНовенськоїселищної ради
ВИРІШИВ:
1. Погодитипроект рішенняНовенськоїселищної ради «Про затвердження
Програми забезпечення умов діяльності депутатівНовенськоїселищної ради
сьомогоскликання на 2019рік» та винести на розглядсесії.
2.
Контроль
за
виконаннямцьогорішенняпокласти
на
секретаряНовенськоїселищної ради.

Селищний голова

Ірина Огаль 30 22 77

С. ДЕНИСЕНКО

ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Новенської селищної ради
від 28.02.2019 р. № 26
ПРОЕКТ № 1125
18.01.2019 р.

УКРАЇНА
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
_______________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___»________ 2019року

№___

Про затвердження Програми забезпечення
умов діяльності депутатів Новенської селищної
ради на 2019 рік
Керуючисьстаттями140, 146 Конституції України, пунктом 22 частини 1 статті
26, частиною 3 статті 49 Закону України «Про місцевесамоврядування в
Україні», статтею 9, частиною 4 статті 12, частиною 7статті 16, частинами 2, 3,
6 статті 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою
забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами
селищної ради покладених на них повноважень,Новенськаселищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення умов діяльності депутатів
Новенськоїселищної ради сьомого скликання на 2019 рік. (додається).
2.Включити Програму забезпечення умов діяльності депутатів селищної
радисьомого скликання на 2019 рік до складу Програми економічного і
соціальногорозвитку смт. Новена 2019рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійнукомісію з
питань бюджету, податків, фінансів, планування, соціально –економічного
розвитку та інвестиційної політики, секретаряселищної ради.

Селищний голова
Ірина Огаль 30 22 77

С. ДЕНИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенняНовенської
селищноїради
сьомого скликання
«___» _______2019р.
№____

ПРОГРАМА
забезпечення умов діяльності депутатів
Новенськоїселищної ради
на 2019 рік

Паспорт Програми
1.

Ініціатор розробки Програми

Новенська селищна рада

2.

Назва
розпорядчого Закон
України
«Про
місцеве
документа про розроблення самоврядування а Україні», « Про
Програми
статус депутатів місцевих рад»,
Регламент Новенської селищної ради
сьомого
скликання(рішення
Новенськоїселищної ради від 26. 01. 2016 №146
із змінами)

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець Відділ фінансового забезпечення
Програми
(бухгалтерська служба)
Термін реалізації Програми
2019 рік

5.

Новенська селищна рада

6.

Перелік бюджетів, які беруть Кошти селищного бюджету
участь у виконанні Програми

7.

Загальний обсяг фінансових 10000,0 грн
ресурсів
для
реалізації
Програми
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І. Вступ
Програма забезпечення умов діяльності депутатів Новенської селищної
ради на 2019рік(далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про
статус депутатів місцевих рад».
Програма направлена на забезпечення виконання правового статусу
депутатів селищної радияк представників інтересів територіальної громади
селища, створення належних умов для роботи депутатів селищної
ради,працівників органів місцевого самоврядування під час проведення
засідань селищної ради, постійних комісій та тимчасових контрольних
комісій селищної ради, проведення заходів
та
зустрічей
селищного
голови,секретаря селищної ради з представниками громадських організацій,
громадянами селища,делегаціями.
II. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення сприятливих умов для ефективного
здійснення депутатами селищної ради своїх повноважень, сприяння
активізації їх роботи з громадою та в раді і захищати інтереси виборців,
виконуючиїх доручення в межах своїх повноважень, брати активну участь у
здійсненні місцевого самоврядування в селищі
Основними виконавцями Програми є відділ фінансового забезпечення
(бухгалтерська служба) та депутати селищної ради, які працюють відповідно
до плану роботи селищної ради.Для організації роботи. Підготовки та
проведення засідань селищної ради, засідань постійних та тимчасових
контрольних комісій депутати ради та посадові особи селищної ради
забезпечуються технічними засобами, інформаційними, методичними та
законодавчими документами, канцелярським приладдям меблями, засобами
зв’язку.
III. ЗавданняПрограми
1. Сприяти діяльності депутатів селищної ради, а саме:
підтримувати зв'язок з виборцями, трудовими колективами і громадськими
організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого
самоврядування, місцевими органами;
інформування виборців пророботу селищної ради та її виконавчих
органів, про виконання планів і програм економічного і соціального
розвитку, інших місцевих програм, про виконання місцевого бюджету,
рішень ради і доручень виборців;
брати участь у громадськихслуханнях та у масових заходах,
щопроводяться органами місцевогосамоврядування;
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вивчатигромадську думку, потребитериторіальноїгромади, інформувати
про
них
селищної
ради
та
їїорганів,
участь
у
вирішенніпроблемнихпитаньгромади;
вестирегулярнийприйомвиборців, розглядатипропозиції, звернення,
заяви
і
скаргичленівтериторіальноїгромади,
вживати
заходищодо
забезпечення їхвирішення.
3. Посадовим особам апарату Новенської селищної ради здійснювати:
матеріально -технічне забезпечення депутатської діяльності;
забезпечувати депутатів інформаційними матеріалами та матеріалами д для
розгляду на сесіях, засіданнях постійних та тимчасових комісій;
здійснювати витрати пов’язані з придбанням, обслуговуванням, ремонтом
комп’ютерної та оргтехніки робочих місць працівників ради, робочих місць
депутатів.
здійснювати реєстрацію та контроль проходження документів, які надходять
від депутатів;
здійснювати представницькі витрати;
здійснювати облік помічників-консультантів депутатів селищної ради.
IV. Фінансове забезпечення виконання Програми
ФінансуванняПрограмиздійснюється за рахуноккоштів селищного
бюджету.Всьогоплануєтьсявикористати10000,0грн.
ОбсягиасигнуваньданоїПрограмизатверджуєтьсярішеннямселищної ради
та внесеннмзмін до неї.
Для
належногооформленнявитратпідписуються
договори
про
наданняпослуг,куплі-продажу.
V. Система контролю та звітностіпід час виконання Програми
РеалізаціяПрограмиздійснюється за умовивідповідногофінансування та
матеріального забезпечення.
Кошторисвидатків
на
фінансуванняПрограмискладає10
000грн.
(додається).
Контроль за ходом виконання Програми здійснює секретар селищної ради
та постійна комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування,
соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.
Звіт про використаннякоштівготується головним бухгалтером
Новенської селищної ради.

Секретар селищної ради
Огаль

І.

ДОДАТОК
до Програми забезпечення умов
діяльності депутатівселищної ради
на 2019 рік
КОШТОРИС
видатків для фінансування Програми забезпечення умов діяльності депутатів
селищної ради на 2019 рік
№
з/п
1

Вид видатків

2019 рік
сума (грн)

2

3

1. Матеріально-технічне забезпечення
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

Видатки на ремонт та обслуговування комп’ютерної
техніки
Видатки на придбання комп’ютерної техніки
Видатки на придбання:
Кондиціонер;
Чайник електричний
Крісло офісне (комп’ютерне)
Видатки на виготовлення посвідчень для депутатів та
помічників-консультантів депутатів селищної ради
Канцелярське приладдя
Реконструкція стендів
Всього за напрямком:

-

5000,0
5000,0

2. Організаційне забезпечення
2.1

Послуги з організації проведення засідань селищним
головою, секретарем селищної ради з депутатами
селищної ради, інших зборів та засідань відповідно до
Регламенту селищної ради сьомого скликання, здійснення
представницьких витрат
Всього по Програмі

Секретар селищної ради

5000,0

10 000,0

І. Огаль

