
Додаток    до  Програми 

Заходи з виконання Програми  
 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Виконав-

ці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

грн 
Очікувані 

результати 

Усього 
У тому числі за роками 

2016 2017 2018 

І. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД 

1 Участь посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад у 

заходах з підвищення кваліфікації 

відповідно до професійних програм та в 

короткострокових  тематичних семінарах 

2016-

2018 

районна 

рада 

Кошторис 

витрат 

районної 

ради   

- - - - підвищення 

кваліфікації 

посадових осіб 

та депутатів 

місцевих рад 

2 Створення умов для підвищення рівня 

професійної підготовки, самоосвіти та 

саморозвитку, заохочення до 

впровадження новітніх технологій та 

сучасних підходів під час вирішення 

проблемних питань у професійній 

діяльності. 

2016-

2018 

районна 

рада 

- - - - - підвищення 

кваліфікації 

посадових осіб 

3 Проведення короткотермінових виїзних 

семінарів, інших заходів для органів 

місцевого самоврядування базового рівня 

2016-

2018 

районна 

рада 

Районний  

бюджет 

15 000 5 000 5 000 5 000 обмін 

інформацією, 

знаннями 



№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Виконав-

ці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

грн 
Очікувані 

результати 

Усього 
У тому числі за роками 

2016 2017 2018 

 ІІ. ОБМІН ДОСВІДОМ ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКОВІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

1 Вивчення та поширення досвіду роботи 

органів місцевого самоврядування 

Ківерцівського  району  у вирішенні 

питань поліпшення життєдіяльності 

територіальних    громад 

2016-

2018 

районна 

рада 

районний  

бюджет 

- - - - обмін досвідом на 

горизонтальному 

рівні 

2 Участь депутатського корпусу та 

посадових осіб місцевого самоврядування 

у вивченні та впровадженні вітчизняного і 

світового досвіду реалізації місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації 

2016-

2018 

районна 

рада 

районний  

бюджет 

15 000 5 000 5 000 5 000 вивчення 

досвіду кращих 

практик 

місцевого 

самоврядування 

3 Участь у парламентських слуханнях, 

семінарах, конференціях з питань розвитку 

територій, реформування системи органів 

місцевого самоврядування та з інших 

соціально-економічних питань 

2016-

2018 

районна 

рада 

районний  

бюджет 

15 000 5 000 5 000 5000 представництво 

та розвиток 

демократії 

4 Упровадження та поширення практики 

проведення виїзних засідань 

Координаційних рад, постійних комісій, 

налагодження міжрайонного та 

міжобласного співробітництва органів 

2016-

2018 

районна 

рада 

обласний 

бюджет 

40 000 10 000 15000 15000 популяризація 

кращих 

регіональних 

практик 



№ 

з/п 
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Строк 
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ці 
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2016 2017 2018 

місцевого самоврядування 

5 Участь  районної ради  у роботі  

Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація 

районних та обласних рад», у тому числі 

сплата членських внесків. Сприяння роботі 

Волинського регіонального відділення 

Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад 

2016-

2018 

районна 

рада 

районний 

бюджет 

10 000 - 5 000 5 000 інституційний 

розвиток 

місцевого 

самоврядування, 

нормотворча 

діяльність 

6 Відзначення пам’ятних дат та знаменних 

подій з історії Ківерцівського району, у 

тому числі заснування району та 

населених пунктів, підприємств, закладів, 

установ, організацій, творчих колективів 

тощо 

2016-

2018 

районна 

рада 

районний 

бюджет 

15 000 5 000 5 000 5 000 підтримка та 

формування 

традицій, 

культури, 

патріотизму 

7 Підготовка і проведення урочистих заходів 

з нагоди відзначення Дня місцевого 

самоврядування, у тому числі організація 

тематичних виставок, проведення 

тематичних уроків у навчальних закладах 

області. Відзначення досвіду роботи 

кращих рад, депутатів та працівників 

2016-

2018 

обласна 

рада 

обласний 

бюджет 

15 000 5 000 5 000 5 000 підвищення 

мотивації 



№ 
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2016 2017 2018 

виконавчого апарату ради, ветеранів 

органів місцевого самоврядування району,  

тощо 

8 Проведення офіційних зустрічей з 

керівниками закордонних дипломатичних 

установ, міжнародних організацій і фондів, 

керівниками органів місцевого 

самоврядування інших регіонів України. 

Забезпечення представництва голови 

районної ради на офіційних прийомах, 

зборах, фестивалях, інших заходах за 

участю керівників органів місцевого 

самоврядування та громадськості 

2016-

2018 

районна 

рада 

районний 

бюджет 

10 000 - 5 000 5 000 інституційний 

розвиток, 

здійснення 

представницьких 

функцій 

9. Продовження збору матеріалів щодо 

історії розвитку місцевого самоврядування 

2016-

2018 

КЗ 

«Ківерцівс

ький 

районний 

краєзнавчи

й музей» 

Кошторис 

закладу  

     

 

 

 

 

 



№ 
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ІІІ. АКТИВІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  РАЙОНУ 

 

1. Співфінансування впровадження проектів-

переможців обласного конкурсу проектів 

місцевих ініціатив за рахунок коштів 

районного  бюджету  та інших джерел, не 

заборонених бюджетним законодавством 

2016-

2018 

органи 

місцевого 

самовряду-

вання, 

громадські 

організації 

Районний  

бюджет* 

 Сума 

визначаєть

ся у разі 

визначення 

проектів-

переможці

в 

    реалізація 

місцевих 

ініціатив за 

допомогою 

проектного 

менеджменту та 

посилення  

2 Відзначення сільських, селищних, міських 

голів, депутатів місцевих рад, ветеранів, 

кращих представників у різних галузях 

Почесними грамотами та Подяками голови 

районної ради та районної державної 

адміністрації з нагоди професійних, 

державних свят, пам’ятних дат  

2016-

2018 

районна 

рада 

районний 

бюджет 

41 000 5  000 20 000 18 000 підвищення 

мотивації 



№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання, 
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ці 
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Усього 
У тому числі за роками 

2016 2017 2018 

3 Вручення відзнаки Ківерцівської районної 

ради «Почесний громадянин Ківерцівщини 

». Організація вручення відзнаки згідно з 

Положенням, затвердженим рішенням 

районної ради від 26.10.2005 року №22/5 ( 

зі змінами) 

2016-

2018 

районна 

рада 

- 11 000 1000 5 000 5000 відзначення 

ківерчан за 

особливий вклад 

                                           200 000   42 000 80 000 78 000  

Ярощук  21013 


