
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Третьої  сесії 

 

24.12.2020 року                                Летичів                                             № 18 

 

 

Про затвердження Програми розвитку 

місцевого самоврядування на 

території Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021-2023 

роки 
 

 

З метою підвищення ефективності функціонування системи управління 

Летичівською селищною  територіальною громадою, її сталого розвитку, 

трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних 

умов, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування на 

території Летичівської селищної  територіальної громади на 2021-2023 роки 

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань дотримання прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Селищний голова                                                          Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 
 

 



Затверджено  

рішенням третьої сесії VІІІ cкликання 

Летичівської селищної ради  

від 24.12. 2020 року № 18 

 

 

Програма розвитку місцевого самоврядування на території  

Летичівської селищної  територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

1. Загальні положення 

Місцеве самоврядування виступає одним з найважливіших принципів 

організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідною 

складовою будь-якого демократичного ладу. 

Летичівська селищна  територіальна громада створена у 2015 році 

шляхом добровільного об'єднання 13 сільських рад та Летичівської селищної 

ради, включає в себе 1 селище та 44 села. Представницьким органом є 

Летичівська селишна рада. 

Реалізація основних напрямків діяльності Летичівської селищної ради, 

спрямованих на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, 

надання мешканцям територіальної громади якісних та доступних послуг 

вимагає від органу місцевого самоврядування застосування у своїй діяльності 

нових методів роботи, які повинні будуватися на налагодженні партнерства та 

взаємодії між депутатами ради, органами державної влади, громадськими та 

політичними організаціями, службовцями органів місцевого самоврядування 

різних рівнів, експертами, науковцями, членами територіальної громади. 

Програма розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської 

селищної  територіальної громади на 2018-2020 роки (надалі Програма) 

розроблена відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого 

самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

інших нормативно-правових актів та спрямована на подальший розвиток 

самоврядування на території Летичівської селищної  територіальної громади 

як важливої складової становлення громадянського суспільства. 

 

2. Мета програми 

Основною метою Програми є підвищення ефективності 

функціонування системи управління Летичівською селищною  

територіальною громадою, її сталого розвитку, трансформації та адаптації до 

нових політичних і соціально-економічних умов. 

 

3. Завдання програми 

Основними завданнями програми:  

 створення належних умов для діяльності депутатів Летичівської 

селищної ради, виконавчих органів селищної ради та органів самоорганізації 

населення; 

 сплата членських внесків ВАОМС «Асоціації міст України», 



Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація ОТГ»; 

 забезпечення фінансування представницьких витрат (сувенірна 

продукція, промо-матеріали Летичівської селищної  територіальної громади, 

кава-паузи під час прийому делегацій та круглих столів та ін.). 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

5. Очікувані результати 

   Виконання Програми дасть змогу: 

 створити належні умови для реалізації територіальною громадою, 

депутатами селищної ради та виконавчим органам Летичівської селищної 

ради прав і повноважень, визначених чинним законодавством України; 

 забезпечити принципи правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності органу місцевого самоврядування;  

 забезпечити  відкритість, прозорість в діяльності виконавчих 

органів селищної ради та громадського контролю за їх діями; 

 підвищити кваліфікацію депутатів селищної ради та посадових осіб 

селищної ради; 

 проводити просвітницьку діяльність з питань розвитку місцевого 

самоврядування в Летичівській селищній  територіальній громаді та 

розв’язання проблем у цій сфері; 

 залучити громадські організації, жителів до процесів розвитку 

місцевого самоврядування; 

 здійснювати підготовку пропозицій і рекомендацій щодо розвитку 

місцевого самоврядування  та розв’язання актуальних проблем у цій сфері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
 



ПАСПОРТ 

Програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської 

селищної  територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської селищної 

ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Летичівська селищна рада  

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Летичівська селищна рада 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2021-2023 рр. 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 

ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

310,0 тис. грн. 

у тому числі: 2021 2022 2023 

9.1. коштів місцевого бюджету 159 тис. грн. 74 тис. грн. 77 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської 

селищної  територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 2021 р. 2022 р. 2023 р. Всього 

Селищний бюджет 159 74 77 310 

Кошти не бюджетних 

джерел 

0 0 0 0 

РАЗОМ 159 74 77 310 



Додаток 3 
Напрямки діяльності та заходи  

Програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної  територіальної громади на 

2021-2023 роки 
№ 

п/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконанн

я 

програми 

Відповідальни

й виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 2022  2023 

1 Створення 

належних умов для 

діяльності 

депутатів 

Летичівської 

селищної ради, 

виконавчих органів 

селищної ради та 

органів 

самоорганізації 

населення 

1. Сплата членських 

внесків ВАОМС 

«Асоціації міст 

України», Асоціації 

органів місцевого 

самоврядування 

«Асоціація ОТГ» 

2021-2023 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 
39 39 39 

Створення 

належних умов 

для реалізації 

територіальною 

громадою, 

депутатами 

селищної ради 

та виконавчим 

органам 

Летичівської 

селищної ради 

прав і 

повноважень, 

визначених 

чинним 

законодавством 

України 

2. Забезпечення 

фінансування 

представницьких 

витрат (сувенірна 

продукція, промо-

матеріали 

Летичівської 

селищної  

територіальної 

громади, кава-паузи 

під час прийому 

делегацій та круглих 

столів та ін. 

2021-2023 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 
30 35 38 

 3. Виготовлення 

бюлетеня 

Летичівської 

селищної ради  

2021 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 
90 0 0 

Всього 310 159 74 77  

 


