
 

 
 

УКРАЇНА 

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

( ХХІ сесія  V скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

   Про Програму підтримки діяльності органів  

самоорганізації  населення у м. Кагарлику на 2008 - 2010 роки 

 
 

Відповідно до  статті 140 Конституції України , статті 5,  14,  пункту 20 статті 26 

Закону  України  "Про  місцеве самоврядування в Україні",  статей 13,  16,  17,  

24 Закону України "Про органи самоорганізації населення",  з  метою  зміцнення 

організаційно-правових,   фінансово-економічних   засад  місцевого  

 самоврядування та створення сприятливих умов для  участі  громади міста 

Кагарлика  у  вирішенні  питань місцевого значення – міська рада ВИРІШИЛА: 

 

     1. Затвердити Програму підтримки діяльності органів  

самоорганізації  населення у м. Кагарлику на 2008 - 2010 роки (додається). 

 

     2. Виконавчому  комітету Кагарлицької міської ради: 

 

     2.1. У межах затверджених асигнувань бюджету міської ради забезпечити 

фінансування  заходів щодо виконання Програми підтримки діяльності органів  

самоорганізації  населення у м. Кагарлику на 2008 - 2010 роки. 

     2.2. На період виконання Програми здійснювати співфінансування проектних 

заявок органів самоорганізації населення м. Кагарлика  з питань   благоустрою,   

навколишнього середовища, культурно-мистецької, спортивно-оздоровчої та 

інших сфер діяльності у співвідношенні 70 до 30 (70% - бюджетні кошти, 30% - 

кошти органу самоорганізації населення від загального кошторису проекту).  

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

міської ради   з   питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської 

діяльності, етики  та регламенту. 

    

 

                       Міський  голова                                            М.І.Бойченко 

 

 

 

 

 

 

м. Кагарлик 

№ 228-ХХІ-V 

   від 22 січня 2008р. 
 



                                                                                                                                                            Додаток 

                                                                                                                  до рішення Кагарлицької  

                                                                                                                 міської ради від 22.01.2008р. 

                                                                                                                    № 228-ХХІ-V 

 

                              

                                                        ПРОГРАМА 

                           підтримки діяльності органів самоорганізації  

                           населення у м. Кагарлику на 2008 - 2010 роки 
 

 

       Програма підтримки діяльності органів самоорганізації  населення у м. 

Кагарлику на 2008 - 2010 роки (далі  - Програма) розроблена відповідно до статті 

140 Конституції України, статей 5, 14, пункту 20 статті 26 Закону   України   

"Про   місцеве   самоврядування  в  Україні",  статей 13,  16,  17, 24 Закону 

України "Про органи самоорганізації   населення",  Європейської  хартії 

місцевого  самоврядування,  ратифікованої   Законом України   від   15.07.97,   і  

спрямована  на  подальший  розвиток самоврядування  в м. Кагарлику  як  

важливої   складової   становлення громадянського   суспільства,   зміцнення  

організаційно-правових, фінансово-економічних     засад     місцевого      

самоврядування, та створення сприятливих  умов для участі громади м. 

Кагарлика у вирішенні питань місцевого значення. 

     У Програмі  окреслені  пріоритетні  напрями взаємодії органів державної  

виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  громадських  

організацій  при вирішенні питань самоврядування та  сприяння  становленню  і  

розвитку  самостійної ланки системи  місцевого  самоврядування  у  м. Кагарлику  

-  органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети). 

     Комплексний та системний підхід у вирішенні завдань  Програми дає    змогу    

реалізовувати політику у сфері місцевого самоврядування завдяки спільним 

зусиллям виконавчого органу міської ради, представницького органу місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення м. Кагарлика.  Основна 

частина завдань  здійснюється  шляхом реалізації  заходів  відповідно  до  

базових принципів та підходів.  Крім цього,  Програмою передбачено лише ті 

основні    завдання,    які   відносяться   до   сфери   місцевого самоврядування і 

не зачіпають питань,  які вже затверджені в програмах відповідного    профілю    

(питання   благоустрою,   навколишнього середовища, культурно-мистецькі, 

спортивно-оздоровчі та інші). 

     Загальний контроль  за  ходом  реалізації Програми здійснюють Кагарлицький 

міський голова,  Кагарлицька міська рада,  постійні комісії міської  ради. 

Комплексний підхід до побудови Програми  передбачає  її  фінансування  з  

міського бюджету і може коригуватися  відповідно  до  пропозицій  постійних 

комісій міської ради, виконавчого комітету Кагарлицької міської ради.     

Основними завданнями Програми є: 

     - забезпечення  гарантованих  прав   здійснення   повноважень органів 

самоорганізації населення у м. Кагарлику; 

     - поліпшення взаємодії органів  самоорганізації  населення  з органами  

державної  виконавчої  влади,  місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями при вирішенні питань самоврядування; 

     - вивчення,  аналіз,  узагальнення вітчизняного  і  світового досвіду   у  сфері  

співпраці  влади  з  органами  самоорганізації населення; 



     - сприяння  становленню  і розвитку самостійної ланки системи місцевого  

самоврядування  у м. Кагарлику  -  органів  самоорганізації населення; 

     - матеріально-фінансове забезпечення органів  самоорганізації населення; 

     - удосконалення механізмів управління місцевим  розвитком  та підвищення    

професійного рівня керівного складу органів самоорганізації населення м. 

Кагарлика; 

     - підвищення  рівня  правової,  політичної культури мешканців міста  щодо  

захисту  їх   прав   і   свобод   шляхом   проведення просвітницької діяльності; 

     - створення сприятливих умов  для  участі  кагарличан  у  вирішенні питань 

місцевого значення. 

 

 
 

                                                            ЗАХОДИ 

            Програми підтримки діяльності органів самоорганізації   

                населення у м. Кагарлику на 2008 - 2010 роки 
 
 № 

п/п 

     Найменування заходу    Виконавці 

 

 Термін 

виконання 
            I. Організаційно-правові заходи щодо реалізації                   
                діяльності органів самоорганізації населення                        

1. Забезпечити координацію діяльності структурних 

підрозділів  міської ради щодо сприяння 

становлення і діяльності органів самоорганізації 

населення 

Кагарлицька міська рада, 

виконавчий комітет 

Постійно 

2. Здійснювати аналіз та моніторинг розвитку та 

діяльності органів самоорганізації населення 

Відділ муніципальних 

ініціатив та інвестицій 

міської ради 

Постійно 

3. Здійснювати аналіз, систематизацію та 

вдосконалення нормативно-правових актів міської 

ради, виконавчого комітету з питань ініціювання, 

створення, діяльності та підтримки органів 

самоорганізації населення  

Кагарлицька міська рада, 

виконавчий комітет 

Постійно 

           II. Організаційно-методичні та інформаційні заходи                 

            щодо діяльності органів самоорганізації населення    

1. Розробити Положення про конкурс проектів та 

програм органів самоорганізації населення 

Відділ муніципальних 

ініціатив та інвестицій 

міської ради 

 

      2008 р. 

2. Створити Координаційну раду керівників органів 

самоорганізації населення та організаційно 

забезпечувати їх засідання 

Виконавчий комітет 

міської ради, Відділ 

муніципальних ініціатив 

та інвестицій міської ради 

 

  2008-2010р.р. 

3. Залучати керівників органів самоорганізації 

населення, громадських організацій до участі у 

підготовці програм соціально-економічного 

розвитку, програм збереження і відтворення 

довкілля та інше. 

Кагарлицька міська рада, 

виконавчий комітет 

Постійно 

4. Здійснити заходи щодо надання необхідної 

організаційної, методичної, фінансової та правової 

допомоги органам самоорганізації населення у 

проведенні їх легалізації: 

- готувати методичні матеріали; 

- організовувати семінари, "круглі столи", 

конференції; 

- презентувати діяльність органів самоорганізації 

населення та місцеві ініціативи через засоби 

масової інформації, Інтернет-сайт міської ради 

Виконавчий комітет 

міської ради, Відділ 

муніципальних ініціатив 

та інвестицій міської ради, 

газета "Рідне місто" 

 

 

Постійно 

5. Сприяти співробітництву органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення 

з відповідними міжнародними та вітчизняними 

організаціями та фондами з питань розвитку 

місцевого самоврядування 

Кагарлицька міська рада, 

виконавчий комітет, 

Відділ муніципальних 

ініціатив та інвестицій 

міської ради 

 

 

2008-2010р.р. 



 
           III. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення                 

                діяльності органів самоорганізації населення                    

               

1. Забезпечувати фінансування Програми підтримки 

діяльності органів самоорганізації населення м. 

Кагарлика на 2008-2010 роки в межах видатків, 

затверджених у бюджеті м. Кагарлика, в тому числі 

для підтримки діяльності та здійснення 

повноважень органів самоорганізації населення 

Виконавчий комітет 

кагарлицької міської ради 

2008-2010р.р. 

2. Вносити пропозиції щодо забезпечення 

фінансування органів самоорганізації населення, в 

тому числі проектних заявок на реалізацію програм 

соціально-економічного розвитку, збереження і 

відтворення довкілля та інше на відповідних 

територіях діяльності органів самоорганізації 

населення у проектах бюджетів міста на наступні 

роки 

Кагарлицька міська рада, 

виконавчий комітет, 

Відділ муніципальних 

ініціатив та інвестицій 

міської ради 

 

 

Постійно 

3. Вирішувати питання щодо забезпечення органів 

самоорганізації населення необхідними технічними 

ресурсами для реалізації своїх повноважень 

Виконавчий комітет 

міської ради, Відділ 

муніципальних ініціатив 

та інвестицій міської ради 

 

 Постійно 

 

 

 

 

 

 

         

 

            Секретар міської ради                                                        В. В. Байда 


