від "13" листопада 2017 року

№ 334-р
м. Знам’янка

Про організацію виконання в районі
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2017 року
№ 682-р
З метою забезпечення виконання в районі розпорядження Кабінету
Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 682-р "Про затвердження плану
заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію реформування місцевого
самоврядування та державну підтримку добровільного об'єднання
територіальних громад", відповідно до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2017 року № 542-р "Про
організацію виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 року № 682-р":
1. Затвердити районний план заходів на 2017 рік, спрямованих на
активізацію реформування місцевого самоврядування та державну підтримку
добровільного об'єднання територіальних громад (далі – районний план), що
додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських
рад (далі – відповідальні виконавці) забезпечити безумовне виконання
районного плану.
3. Відповідальним виконавцям забезпечити подання інформації про стан
виконання районного плану заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію
реформування місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного
об'єднання територіальних громад, відповідним відповідальним виконавцям
завдань обласного рівня – у визначені районним планом терміни.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишити за головою
районної державної адміністрації.
Заступник голови районної
державної адміністрації

О.ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
13 листопада 2017 № 334-р
РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2017 рік, спрямованих на активізацію реформування місцевого самоврядування та
державну підтримку добровільного об'єднання територіальних громад
№

1
1.

Завдання, визначені
планом заходів Кабінету
Міністрів України на
2017 рік, затвердженим
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 13 вересня
2017 року № 682-р
2
Надання консультативної
та методичної допомоги
органам місцевого самоврядування щодо
здійснення ними наданих
законом повноважень
місцевого самоврядування у бюджетній,
фінансовій, освітній,
медичній, соціальній та
інших сферах шляхом
проведення відповідних
нарад чи круглих столів

Зміст виконання районного
Відповідальні
плану заходів щодо
За виконання завдань За виконання завдань
виконання заходів
районного рівня та
обласного рівня та
Кабінету Міністрів
подання інформації
подання інформації
України на 2017 рік
облдержадміністрації центральним органам
виконавчої влади

3
Продовжити роботу із
надання консультативної
та методичної допомоги
органам місцевого самоврядування з питань добровільного об'єднання територіальних громад, а також
органам місцевого самоврядування об'єднаних
територіальних громад
щодо здійснення ними
наданих законом
повноважень місцевого

4
Відділ регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства; відділ
освіти, молоді та
спорту; фінансове
управління; управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації;
Знам'янський міськрайонний відділ

Термін
інформування

5
6
Управління регіональ- до 10 грудня
ного розвитку, місто- 2017 року
будування та архітектури; департамент
фінансів; управління
освіти і науки, молоді
та спорту; департамент охорони
здоров'я; департамент
соціального захисту
населення облдержадміністрації;
управління ДСНС

2
1

2.

3.

2

3
самоврядування у
бюджетній, фінансовій,
освітній, медичній,
соціальній та інших сферах
шляхом проведення
відповідних нарад чи
круглих столів
Забезпечити надання на Продовжити надання
постійній основі
організаційно-методичної
організаційнодопомоги органам
методичної допомоги
місцевого самоврядування
органам місцевого
в процесі здійснення
самоврядування в
децентралізації повновапроцесі здійснення
жень у сфері забезпечення
децентралізації
архітектурної, транспортповноважень у сфері
ної, інформаційної
забезпечення архітекдоступності відповідно до
турної, транспортної,
статті 9 Конвенції ООН
інформаційної доступ- про права осіб з
ності відповідно до
інвалідністю
статті 9 Конвенції ООН
про права осіб з
інвалідністю
Забезпечити посилення Забезпечити
системної роботи
налагодження постійного
органів виконавчої
зворотнього зв'язку з
влади з органами
громадськістю, у тому
місцевогосамоврядуван- числі з експертними

4
управління ДСНС
України у
Кіровоградській
області
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6
України в області

Відділ регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства; відділ
економічного
розвитку, торгівлі ті
інфраструктури; інші
структурні підрозділи
райдержадміністрації

Управління регіонального розвитку,
містобудування та
архітектури;
департамент
інфраструктури та
промисловості, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації

до 10 грудня
2017 року

Відділ регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства;

Управління регіональ- до 10 грудня
ного розвитку, місто2017 року
будування та архітектури; управління комунікацій з громадськістю

3
1

4.

5.
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3
4
5
6
ня, їх асоціаціями,
організаціями, діяльність відділ організаційної облдержадміністрації,
пов'язаної з виявленням, яких пов'язана із
роботи, комунікацій з інші структурні
аналізом та розв'язанреформуванням місцевого громадськістю,
підрозділи
ням спільних для
самоврядування, під час
інформаційної
облдержадміністрації
територіальних громад підготовки та реалізації
діяльності та звернень
проблем, що виникають рішень з питань місцевого громадян апарату
у процесі реформування самоврядування
райдержадміністрації
місцевого самоврядування та добровільного
об'єднання
територіальних громад
Забезпечити сприяння Продовжити роботу із
Знам'янський міськУправління ДСНС
до 10 грудня
створенню нових та
створення нових та
районний відділ
України в області
2017 року
реформування існуючих реформування існуючих
управління ДСНС
пожежно-рятувальних пожежно-рятувальних
України у
підрозділів (частин)
підрозділів (частин)
Кіровоградській
місцевої і добровільної місцевої і добровільної
області; виконкоми
пожежної охорони
пожежної охорони в
сільських рад
об'єднаних територіальних
громадах
Забезпечити оптиміза- Продовжити роботу з
Відділ культури і
Департамент культури, до 10 грудня
цію наявної мережі
оптимізації наявної мережі туризму
туризму та культурної 2017 року
закладів культури,
закладів культури,
райдержадміністрації спадщини
побудову нової моделі побудову нової моделі їх
облдержадміністрації
їх функціонування,
функціонування, створення
створення умов для
умов для підвищення
підвищення якості
якості культурних послуг
культурних послуг

4
1
6.

7.

2
Забезпечити неухильне
виконання законів
України щодо децентралізації надання адміністративних послуг та
розширення повноважень органів місцевого
самоврядування у цій
сфері, сприяння створенню органами місцевого
самоврядування центрів
надання адміністративних послуг
Забезпечити активізацію роботи з надання
методичної та консультативної допомоги
органам місцевого самоврядування з питань
добровільного об'єднання територіальних
громад, в розробленні
та реалізації проектів
розвитку інфраструктури шляхом підвищення
якості проектного
менеджменту; проведення відповідної інформаційно-роз'яснюваль-
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4
5
6
Продовжити роботу щодо Відділ (Центр) надан- Департамент
до 10 грудня
забезпечення реформи у
ня адміністративних
економічного розвитку і 2017 року
сфері надання
послуг
торгівлі
адміністративних послуг та райдержадміністрації; облдержадміністрації,
вжити заходи щодо
виконкоми сільських
розширення повноважень рад
органів місцевого
самоврядування у цій
сфері, сприяння створенню
органами місцевого
самоврядування центрів
надання адміністративних
послуг
Продовжити роботу з нада- Відділ регіонального Управління
до 10
ння методичної та консуль- розвитку, містобудува- регіонального розвитку, листопада
тативної допомоги органам ння, архітектури та
містобудування та
2017 року
місцевого самоврядування житлово-комунально- архітектури; департаз питань добровільного
го господарства; відділ мент фінансів;
об'єднання територіальних освіти, молоді та
управління освіти і
громад, а також органам
спорту; фінансове
науки, молоді та спорту;
місцевого самоврядування управління; управлін- департамент охорони
об'єднаних територіальних ня соціального захисту здоров'я; департамент
громад - із здійснення ни- населення
соціального захисту
ми наданих законом повно- райдержадміністрації; населення
важень місцевого самоЗнам'янський
облдержадміністрації,
врядування у бюджетній, міськрайонний відділ управління ДСНС
фінансовій, освітній,
управління ДСНС
України в області
медичній, соціальній та
України у Кіровоградінших сферах; в
ській області;

5
1

2
ної роботи, зокрема в
місцевих засобах
масової інформації

8.

Забезпечити налагодження постійного
зворотного зв'язку з
громадськістю, у тому
числі експертними
організаціями, діяльність яких пов'язана із
реформуванням місцевого самоврядування,
під час підготовки та
виконання рішень з
питань місцевого
значення
Забезпечити
організацію та
проведення за участю
органів місцевого

9.

3
розробленні та реалізації
проектів розвитку
інфраструктури шляхом
підвищення якості
проектного менеджменту в
об'єднаних територіальних
громадах; проведення
відповідної інформаційнороз'яснювальної роботи,
зокрема в місцевих засобах
масової інформації
Забезпечити налагодження
постійного зворотнього
зв'язку з громадськістю, у
тому числі з експертними
організаціями, діяльність
яких пов'язана із
реформуванням місцевого
самоврядування, під час
підготовки та реалізації
рішень з питань місцевого
самоврядування

4
виконкоми сільських
рад

Відділ регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства; відділ
організаційної роботи,
комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян
апарату райдержадміністрації; виконкоми
сільських рад
Забезпечити організаційну Відділ регіонального
підтримку та проведення розвитку, містобудуваразом з органами
ння, архітектури та
місцевого самоврядування житлово-комунально-

5
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Управління
до 10
регіонального розвитку, листопада
містобудування та
2017 року
архітектури; управління
комунікацій з
громадськістю;
управління
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації

Управління регіональ- до 10 грудня
ного розвитку,
2017 року
містобудування та
архітектури; управління

6
1

2
самоврядування
засідань за круглим
столом, що сприяють
вирішенню питань
місцевого значення

10. Забезпечити змістовне
наповнення тематичних
розділів, присвячених
реформуванню місцевого самоврядування та
добровільному об'єднанню територіальних
громад, що
розміщуються на
офіційному веб-сайті
райдержадміністрації

3
за круглим столом,
семінарів, що сприяють
вирішенню питань
місцевого значення

Продовжити створення
змістовних тематичних
розділів на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації присвячених
реформуванню місцевого
самоврядування та добровільному об'єднанню
територіальних громад,
забезпечити їх наповнення
поточною інформацією із
зазначених питань
11. Вивчити питання щодо Вивчити та надавати
сприяння
консультації та методичну
запровадженню нової, допомогу з питань
альтернативної інтерсоціального та правового
натній моделі надання захисту сімей та дітей
соціальних послуг
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го господарства; відділ комунікацій з громадорганізаційної роботи, ськістю облдержадмікомунікацій з громад- ністрації
ськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян
апарату райдержадміністрації; виконкоми
сільських рад
Відділ організаційної Управління
до 10 грудня
роботи, комунікацій з інформаційної
2017 року
громадськістю,
діяльності
інформаційної
облдержадміністрації
діяльності та звернень
громадян апарату
райдержадміністрації

Служба у справах
дітей райдержадміністрації; Центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
виконкоми сільських

Служба у справах дітей до 10 грудня
облдержадміністрації, 2017 року
Кіровоградський
обласний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

7
1

2
сім'ям з дітьми на рівні
територіальної громади
відповідно до постанови
Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 834
"Про затвердження
Примірного положення
про центр соціальної
підтримки дітей та
сімей"

3

4
рад

__________________________________
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