
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про затвердження районної 

комплексної Програми розвитку 

місцевого самоврядування 

Кременчуцького району на 2022-

2024 роки 

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, Указу Президента України 

від 30.08.2001 № 749/201 «Про державну підтримку розвитку місцевого 

самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування 

Кременчуцького району, як особливо важливого фактора становлення 

громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення 

територіальними громадами питань місцевого значення, посилення 

скоординованості роботи органів місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад щодо вирішення нагальних проблем соціального, економічного та 

культурного розвитку району, сприяння підвищенню ефективності їх роботи в 

цілому, зміцнення матеріальної бази та інформаційного забезпечення 

депутатського складу, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, враховуючи висновки та рекомендації постійних 

комісій та Президії районної ради,  

 

районна рада вирішила: 

 

1. Затвердити районну комплексну Програму розвитку місцевого 

самоврядування Кременчуцького району на 2022 - 2024 роки (додається). 

2. Рекомендувати Кременчуцькій районній державній адміністрації та 

фінансовому відділу Кременчуцької районної державної адміністрації щорічно 

під час формування проекту районного бюджету Кременчуцького району 

передбачати кошти на реалізацію заходів комплексної Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань самоврядування, адміністративно-територіального 

устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби 



з корупцією та постійну комісію районної ради з  питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності 

 

 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради    Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник фінансового відділу 

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради    Оксана ТКАЧ 

 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради з питань  

самоврядування, адміністративно- 

територіального устрою, депутатської  

діяльності та етики, законності,  

правопорядку та боротьби з корупцією  Сергій ЧИНЧИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення дев’ятої позачергової сесії  

Кременчуцької районної ради  

восьмого скликання  

від «__» _________ 2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

на 2022-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук 

2021 



I. ПАСПОРТ 

районної комплексної Програми 

розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району 

на 2022 - 2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Кременчуцька районна рада 

2. Розробник Програми Виконавчий апарат Кременчуцької 

районної ради 

3. Співрозробник Програми - 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

 

Кременчуцька районна рада 

5. Учасники Програми Кременчуцька районна рада, 

Міські, селищні територіальні 

громади 

6. Термін реалізації Програми 2022 – 2024 роки 

7. Джерела фінансування Обласні, районні бюджети та 

бюджети місцевого 

самоврядування, субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення 

окремих видатків районних рад, 

спрямованих на виконання їх 

повноважень та інші джерела 

фінансування, не заборонені 

чинним законодавством 

8. Обсяг фінансування, необхідний 

для реалізації програми – всього, в 

тому числі: 

Обсяг фінансування програми 

визначається щороку у межах 

наявного фінансового ресурсу 

районного бюджету та інших 

джерел, не заборонених чинним 

законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування 

Кременчуцького району на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, 

ратифікованою Україною 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента 

України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку 

місцевого самоврядування в Україні» і спрямована на розвиток місцевого 

самоврядування в Кременчуцькому районі Полтавської області, як важливої 

складової становлення громадянського суспільства. 

На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на 

здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому 

рівні, включаючи питання адміністративно-територіальної реформи, реформи 

місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод 

людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-

фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають 

пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення 

правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації 

публічного управління. 

В процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері 

місцевого самоврядування, розробки відповідних нормативно-правових актів, 

здійснення інституційних перетворень, велике значення має забезпечення 

залучення широкого кола громадськості, представників органів місцевого 

самоврядування до цих процесів з метою налагодження ефективних механізмів 

партнерства та вдосконалення системи взаємодії між депутатами місцевих рад, 

посадовими особами органів місцевого самоврядування різних рівнів та 

фахівцями в галузі муніципального права й муніципального управління. На 

шляху інформаційного забезпечення реформування організації влади на 

місцевому рівні особливого значення набуває проведення роз’яснювальної та 

просвітницької роботи серед населення, депутатів місцевих рад, працівників 

органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків 

реформ, які тривають у суспільстві. 

На основі поєднання властивих регіональних і загальнодержавних 

історичних традицій місцеве самоврядування є найбільш наближеним рівнем 

влади до громадян, що базується на їх активності, особистісній ініціативі та 

відіграє провідну роль у розбудові населених пунктів. 

Новостворений Кременчуцький район, включає в себе 1 районну раду, 12 

територіальні громад: 3 міські та селищні, які відповідно до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" представляють інтереси територіальних 

громад міст та селищ, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування. Одним із завдань Програми є вжиття 

відповідних заходів щодо налагодження тісної взаємодії між місцевими радами 

району. 

Депутатський корпус Кременчуцької районної ради восьмого скликання 



налічує 54 депутати. Депутат місцевої ради, як представник громади, якому вона 

делегувала захист своїх інтересів, зобов’язаний виражати і відстоювати інтереси 

виборців, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, закріплених 

законодавством, а також брати участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

При здійсненні депутатських повноважень виникає потреба у їх 

ресурсному забезпеченні. Заходами Програми передбачена підтримка реалізації 

повноважень депутатів.  

В районі вживаються заходи щодо ефективного і дієвого залучення 

жителів територіальних громад міст та селищ для участі в місцевому 

самоврядуванні. 

Реалізація органами місцевого самоврядування наданих повноважень 

постійно потребує системного вдосконалення організаційних, матеріально - 

фінансових, правових, інформаційних засад їх діяльності.  

Гострим питанням є діяльність та утримання трудового архіву 

Кременчуцької районної ради. 

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери 

життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, 

технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадження, обліком, 

зберіганням юридичними та фізичними особами документів та використання 

відомостей, що в них містяться. Як частина соціальної інфраструктури 

суспільства архівна справа постійно зазнає впливів домінуючих у ньому явищ, 

змін і тенденцій. У зв’язку з цим виникає необхідність визначення шляхів її 

вдосконалення і подальшого розвитку на перспективу. 

У трудовому архіві зберігається 11223 справ установ різних форм 

власності за період з 1943 по 2021 роки. 

Архівні документи є складовою частиною інформаційних ресурсів для 

задоволення потреб громадян соціально-правового характеру. Їх інформативна 

цінність значно зросла в зв'язку з реформуванням народного господарства, 

зміною форм власності, приватизації майна, розпаюванням земель та ін. 

Користувачами послуг трудового архіву є жителі Кам'янопотоківської, 

Омельницької, Піщанської, Горішньоплавнівської, Кременчуцька, Пришибської 

та Новогалещинської територіальних громад. 

 

III. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

1. Метою Програми є:  

1.1. Сприяння покращенню роботи органів місцевого самоврядування 

різних рівнів у Кременчуцькому районі та підвищенню ефективності їх роботи 

вцілому; 

1.2. Посилення скоординованості роботи органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад, утримання та матеріально-технічне 

забезпечення Кременчуцької районної ради, відповідного інформаційного 

забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів;  



1.3. Удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування; 

1.4. Створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації; 

1.5. Забезпечення комплектування документами тимчасового зберігання та 

з особового складу підприємств, установ і організацій, що діяли на території 

району та ліквідувались без правонаступників. 

1.6. Забезпечення обліку, збереження і охорони документів з особового 

складу ліквідованих підприємств, установ і організацій. 

1.7. Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам в 

установлено порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що 

перебувають на зберіганні в трудовому архіві. 

1.8. Надання методичної і практичної допомоги установам, підприємствам 

і організаціям в упорядкуванні відповідних документів та підготовці їх до 

передачі на зберігання до трудового архіву. 

1.9. Створення належних умов гарантованого зберігання та користування 

документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях. 

2. Програма розрахована на 2022-2024 роки і покликана на розвиток 

місцевого самоврядування Кременчуцького району та стимулювання діяльності 

як виконавчого апарату Кременчуцької районної ради  так і Трудового архіву 

щодо поліпшення фізичного стану документів та умов їх зберігання і 

використання. 

 

IV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

1. В сучасних умовах реформи територіальної організації влади посилення 

ролі місцевих територіальних громад потребує нових підходів та ресурсів для 

підвищення їх фінансової спроможності, формування повноцінних 

територіальних спільнот з високопрофесійним кадровим потенціалом. 

2. Основними завданнями є: 

2.1. Розвиток рівня компетентності депутатів у різних галузях суспільного 

життя шляхом навчань з актуальних питань, вивчення нормативно-правової бази 

функціонування органів місцевого самоврядування, впровадження кращих 

практик та ініціатив на місцевому рівні та обміну досвідом. 

2.2. Забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування на 

районному рівні. 

2.3. Забезпечення належного рівня проведення урочистих заходів, 

комунікацій та відзначення окремих громадян та установ. 

2.4. Висвітлення актуальних подій, життя громад на сучасному 

інформаційному рівні. 

2.5. Підвищення авторитету району, як спроможної одиниці місцевого 

самоврядування. 



2.6. Встановлення партнерських відносин між органами місцевого 

самоврядування і територіальними громадами та застосування нових форм 

співпраці. 

2.7. Інформаційний супровід подій із життєдіяльності Кременчуцького 

району, представлення на зовнішніх комунікаційних платформах. 

2.8. Забезпечення належних умов для ефективного здійснення депутатами 

своїх повноважень. 

2.9. Поліпшення матеріально-технічної бази для проведення засідань сесії, 

Президії та постійних депутатських комісій. 

2.10. Покращення обізнаності населення Кременчуцького району про 

діяльність органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу восьмого 

скликання, їх взаємодію. 

2.11. Поліпшення взаємодії з асоціаціями місцевого самоврядування. 

2.12. Участь виконавчого апарату ради та депутатського корпусу у 

культурних, спортивних заходах, з нагоди державних та професійних свят та 

інших заходах. 

2.13. Проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед 

населення, депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого 

самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків розвитку 

самоврядування в Україні. 

2.14.  Активізація діяльності архівних підрозділів організацій, установ та 

підприємств, що ліквідуються, шляхом проведення ними науково-технічної 

обробки архівних документів і передачі їх на зберігання до Трудового архіву. 

2.15. Зміцнення матеріально-технічної бази Трудового архіву для 

створення умов гарантованого зберігання документів з особового складу та 

документів тимчасового зберігання суб'єктів господарської діяльності 

незалежно від форм власності майна та підпорядкування, які ліквідовуються. 

2.16. Забезпечення дієвого контролю за роботою архівних підрозділів 

підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування, та 

збереження документів з особового складу в архівних підрозділах підприємств, 

установ та організацій, в діяльності яких не створюються документи 

Національного архівного фонду. 

2.17. Підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної 

самореалізації працівників. 

2.18. Забезпечення виконання заходів щодо сприяння реалізації державної 

політики у сфері архівної справи. 

2.19. Висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань, 

пов'язаних з архівною справою. 

3. Спроможність місцевого самоврядування може бути забезпечена лише 

через наділення їх достатньою ресурсною базою у фінансовому, 

інфраструктурному і кадровому аспектах. 

 



V. НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ, ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

1. Для досягнення мети Програми планується виконати ряд заходів, 

спрямованих на: 

1.1. Підготовку спільних проектів для участі у різних грантах, конкурсних 

програмах та інших заходах. 

1.2. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, голів постійних комісій місцевих рад, представників 

депутатського корпусу. 

1.3. Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань 

Кременчуцького району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний 

та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну 

діяльність. 

1.4. Забезпечення діяльності та безпечних умов праці, виконання наданих 

законодавством повноважень, здійснення поточних витрат на утримання 

районної ради. 

1.5. Зміцнення матеріально-технічної бази районної ради. 

1.6. Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи 

районної, міських та селищних рад у вирішенні питань, пов’язаних із 

життєдіяльністю територіальних громад, організація ефективної взаємодії 

депутатів всіх рівнів. 

1.7. Інформаційний супровід подій із життєдіяльності Кременчуцького 

району, представлення на зовнішніх комунікаційних платформах. 

1.8. Участь у заходах Асоціації обласних та районних рад, Асоціації міст 

України та в інших проектах. 

1.9. Організація прийомів делегацій, виготовлення презентаційних 

матеріалів, нагород, придбання товарів із символікою району. 

1.10. Забезпечення збереженості документів з особового складу та 

документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності 

незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що ліквідовуються і 

розташовані на території району. 

1.11. Виявлення та включення до джерел комплектування підприємств, 

установ і організацій в діяльності яких, не створюються документи 

Національного фонду. 

1.12. Прийняття від підприємств, установ, та організацій документів з 

особового складу, документів фінансово - господарської діяльності та інших 

документів, строк зберігання яких не закінчився. 

1.13. Опрацьовування та опис документів, що надійшли на зберігання 

згідно з Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, 



місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій затверджених 

наказом Держкомархіву України.  

1.14. Здійснення обліку документів та контроль за наявністю і рухом 

документів, що зберігаються в трудовому архіву. 

1.15. Організацію користування документами в службових, наукових, 

соціально-правових та інших цілях, надання в установленому Держархівом 

порядку архівних довідок, копій та витягів документів, що знаходяться на 

зберіганні юридичним особам та громадянам. 

1.16. Зміцнення матеріально технічної бази трудового архіву та поліпшення  

умови праці працівників. 

2. Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, 

очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у таблиці 1 до Програми. 

 

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування та інших джерел 

відповідно до чинного законодавства України з метою виконання запланованих 

заходів.  

2. Прогнозні обсяги видатків на фінансування Програми на 2022-2024 роки 

складають відповідно 10 060,30 тис.грн. Уточнення до обсягів видатків, перелік 

заходів можуть вноситись при складанні проектів бюджетних запитів на 

відповідні бюджетні роки шляхом внесення відповідних змін до Програми. 

3. Головним розпорядником коштів, передбачених Програмою, є 

Кременчуцька районна рада. 

 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме: 

- комплексному розвитку місцевого самоврядування в районі; 

- покращення умов для виконання районною радою повноважень; 

- прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, пріоритетному відстоюванні органами місцевого 

самоврядування інтересів територіальних громад; 

-  підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад; 

- посилення впливу населення на формування та реалізацію місцевої 

політики, контролю за витрачанням бюджетних коштів і активізацію населення 

в процесі визначення пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць;  

- покращення матеріально-технічної бази для популяризації та належного 

висвітлення подій району; 

- удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють різні аспекти 

функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування;  



- зниження кількості непорозумінь щодо компетенції між органами і 

посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади, ліквідації 

випадків дублювання повноважень; 

- забезпеченню ефективної взаємодії районної ради з органами місцевого 

самоврядування у вирішенні спільних завдань територіальних міських та 

селищних громад щодо розвитку Кременчуцького району Полтавської області; 

- активізації уваги жителів району до подій, які відбуваються в регіоні; 

- зміцненню матеріально технічної бази трудового архіву Кременчуцької 

районної ради та поліпшення умов праці працівників. 

 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює Кременчуцька районна 

рада (питання про хід виконання Програми розглядається постійними комісіями 

районної ради та на пленарних засіданнях районної ради). 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

чинним законодавством України та рішеннями Кременчуцької районної ради. 

 

 

Заступник голови ради     Олександр КЛИМОВСЬКИХ 



Таблиця 1 до Програми

2022 2023 2024

1.
Районна рада, міські, 

селищні ради
Місцеві бюджети                                                                 -     

Впровадження інноваційного підходу до 

вирішення питань розвитку території з боку 

органів місцевого самоврядування

Направлення на навчання, курси чи семінари з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад

Районна рада, міські, 

селищні ради
Місцеві бюджети

У межах кошторисів органів місцевого 

самоврядування на відповідний рік
Підвищення рівня фахової підготовки

Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з 

актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну 

досвідом роботи між органами місцевого самоврядування

Районна рада Місцеві бюджети                                                           60,00         20,00         20,00         20,00   
Вивчення та поширення позитивного досвіду 

роботи органів місцевого самоврядування

Забезпечення діяльності депутатів районної ради Районна рада Місцеві бюджети                                                           30,00         10,00         10,00         10,00   

Здійснення поточних витрат на утримання районної ради Районна рада Місцеві бюджети                                                         600,00       200,00       200,00       200,00   
Підвищення ролі місцевого самовряду-вання у 

вирішенні нагальних потреб виборців

Місцеві бюджети                                                      7 787,40    7 787,40               -                 -     
Підвищення ефективності роботи виконавчого 

апарату районної ради 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення 

окремих видатків районних рад, 

спрямованих на виконання їх 

повноважень

                                                     1 297,90   1 297,9
Підвищення ефективності роботи виконавчого 

апарату районної ради 

Встановлення та обслуговування електронної системи 

персонального голосування
Районна рада Місцеві бюджети                                                         170,00       150,00         10,00         10,00   

Прискорить і покращить роботу ради під час 

пленарних засідань

Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та 

системи відео трансляції
Районна рада Місцеві бюджети                                                           70,00         60,00           5,00           5,00   

Організація роботи депутатського корпусу на 

належному організаційному та технічному рівні

Проведення ремонту адмінстративного приміщення, в якому 

знаходиться районна рада
Районна рада Місцеві бюджети                                                                 -     

Покращення надання районною радою послуг 

населенню

5.
Районна рада, міські, 

селищні ради
Місцеві бюджети                                                           45,00         15,00         15,00         15,00   

Поширення позитивного досвіду діяльності 

органів місцевого самоврядування всіх рівнів, 

мотивація професійної діяльності

6. Районна рада Місцеві бюджети                                                                 -     
Налагодження ділового партнерства на високому 

рівні

7. Районна рада Місцеві бюджети                                                                 -     

Створення прозорої системи у прийнятті 

управлінських рішень, підвищення рівня 

інформованості населення

8. Районна рада Місцеві бюджети                                                                 -     
Налагодження ділового партнерства на високому 

рівні

                                                   10 060,30    9 540,30       260,00       260,00   

2.

3.

Забезпечення діяльності та безпечних умов 

праці, виконання наданих законодавством 

повноважень, здійснення поточних витрат на 

утримання районної ради

Очікувані результати№ з/п Назва напрямів Виконавці Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів – 

всього, тис. грн

В тому числі по роках:

Підготовка спільних проектів для участі у різних конкурсних програмах та інших заходах. 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників районної 

ради

Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм 

власності, громадських об’єднань Кременчуцького району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та 

культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні строки, очікувані джерела та обсяги фінансування представлені 

Перелік заходів

Навчання та підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування, 

голів постійних комісій місцевих рад, 

представників депутатського корпусу

Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи районної, міських та селищних рад у 

вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю територіальних громад, організація ефективної взаємодії 

Інформаційний супровід подій із життєдіяльності Кременчуцького району, представлення на зовнішніх 

комунікаційних платформах.

Організація прийомів делегацій, виготовлення презентаційних матеріалів, нагород, придбання товарів із символікою 

району.

РАЗОМ

Районна рада 

Зміцнення матеріально-технічної бази 

районної ради
4.


