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ПАСПОРТ
Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Кролевецької
районної ради на 2012 - 2015 роки
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Кролевецької
районної ради на 2012 - 2015 роки ставить за мету реалізацію нових механізмів у
сфері діяльності депутатів районної ради та виконання ними встановлених
чинним законодавством повноважень та прав. Ця Програма розроблена
відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
статус депутатів місцевих рад".
Усі депутати, крім голови районної ради та його заступника входять до
складу шести постійних комісій. Депутати беруть участь у пленарних засіданнях
районної ради, засіданнях постійних комісій та інших органів ради, до складу
яких вони входять, всебічно сприяють виконанню їх рішень.
Депутати підтримують зв'язок із виборцями, міською і сільськими радами,
районною державною адміністрацією, трудовими колективами підприємств,
установ, організацій, розташованих на території району, ведуть регулярний
прийом виборців. Дана Програма спрямована на забезпечення виконання
депутатами районної ради своїх повноважень, зокрема щодо представлення
інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, захисту
інтересів відповідної територіальної громади, виконання їх доручення в межах
своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні
місцевого самоврядування.
2. Мета Програми
Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Кролевецької
районної ради на 2012 - 2015 роки розроблена з метою забезпечення виконання
депутатами районної ради своїх повноважень, а також сприяння активізації їх
роботи в раді та її органах.
3. Основні завдання Програми
1. Забезпечення активної участі депутатів у пленарних засіданнях районної
ради, засіданнях постійних комісій та президії районної ради.
2. Організація проведення зустрічей депутатів з виборцями, інформування
їх про роботу районної ради та її органів.
3. Якісне вивчення депутатами потреб територіальної громади міста і сіл
Кролевецького району, участь у їх вирішенні.
4. Сприяння виконанню депутатами районної ради доручень ради, її органів,
голови районної ради.
4. Фінансове забезпечення та термін реалізації Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету. Головним розпорядником коштів є Кролевецька районна рада. Обсяги
асигнувань на реалізацію заходів програми затверджуються щорічно рішенням

районної ради про районний бюджет.
Термін реалізації заходів програми – 2012-2015 роки.
Очікувані обсяги фінансових ресурсів, які планується залучити на
виконання заходів Програми зазначені у додатку «Ресурсне забезпечення
районної Програми».
Ресурсне забезпечення районної Програми
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бюджети сіл, міста
районного значення
кошти небюджетних джерел

5. Напрями діяльності та заходи програми
Напрямки діяльності та заходи Програми представлені у додатку.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за реалізацією Програми забезпечує
Кролевецька районна рада.
Щорічно, у I кварталі виконавчий апарат районної ради готує інформацію
про виконання Програми за попередній рік. Дане питання у порядку контролю
заслуховується на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, планування соціально-економічного розвитку та управління
комунальною власністю.
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1. Забезпечення
активної участі
депутатів у
пленарних
засіданнях
районної ради,
засіданнях
постійних
комісій та
президії
районної ради

Відшкодування витрат,
пов’язаних з
депутатською
діяльністю(відрядження,
добові)

2. Якісне
вивчення
депутатами
потреб
територіальної
громади міста і
сіл
Кролевецького
району, участь у
їх вирішенні.
Усього за
Програмою

Виготовлення
друкованих матеріалів на
пленарні засідання сесій
районної ради

3

2012-2015
роки

2012-2015
роки

Оплата транспортних
послуг для відвідування
депутатами районної ради
2012-2015
міжрайонних та обласних
роки
семінарів, участі у
культурно-спортивних
заходах
-

-

Виконавці

4

Кролевецька
районна рада

Кролевецька
районна рада

Джерела
фінансува
ння
5

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Кролевецька
районна рада

Районний
бюджет

-

-

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. гривень)
Усього
6

7,2

39,15

Очікувані
результати

Роки
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2013

2014
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9

10

11

1,8

Забезпечення
стовідсоткової
участі депутатів у
пленарних
засіданнях сесій
районної ради

10,0

Підготовка
зручних та якісно
надрукованих
матеріалів сесій

1,8

9,15

1,8

10,0

1,8

10,0

18,0

3,0

5,0

5,0

5,0

Сприяння
виконанню
депутатами
районної ради
своїх
повноважень

64,35
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-

