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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Старобільської міської ради
від “29” листопада 2018 р. №50/4
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МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
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сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної
громади на 2019-2020 роки

Старобільськ - 2018
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1.

Міської цільової програми сприяння розвитку місцевих ініціатив
Старобільської територіальної громади на 2019 – 2020 роки
(далі – Програма)

Виконавчий комітет Старобільської міської
ради
Відділ територіального розвитку
виконавчого комітету Старобільської
міської ради
3. Співрозробники програми 4. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет Старобільської міської
Програми
ради
5. Учасники Програми
Члени територіальної громади
м.Старобільськ
6. Термін реалізації Програми 2019-2020 роки
7. Загальний обсяг
2019 – 100,0 тис.грн
фінансових ресурсів,
2020 – 100,0 тис.грн
необхідних для реалізації
Програми, за роками
Усього: 200,0 тис.грн
7.1. кошти бюджету
200,0 тис.грн
м.Старобільськ
7.2. кошти інших джерел
0,0 тис.грн
7.3. кошти ініціативних груп
За проектами ініціативних груп
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1. Ініціатор розроблення
Програми
2. Розробник Програми
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1.Загальна інформація
В останні роки в Україні відбулися значні зміни. Україна обрала для себе
демократичний шлях розвитку. Демократія починається “знизу” - з
безпосередньої участі конкретної людини у вирішенні питань, які стосуються
умов її життя (місцевих справ).
За роки незалежності України місцеве самоврядування стало могутнім
рушієм економічних та соціальних перетворень, та проголошений у
Конституції України принцип самостійності територіальних громад на практиці
майже не реалізується. Жителі міста продовжують вважати, що за вирішення
всіх проблем відповідає місцева влада. Життєвий рівень і самодостатність
територіальної громади визначається не тільки її природно-ресурсним
потенціалом, але й людським фактором. Тому розвиток та посилення
громадської активності дуже актуальне в теперішній час. Для подолання такої
пасивності було розроблено Міську цільову програму розвитку місцевих
ініціатив територіальної громади міста Старобільськ на 2019-2020 роки, яка
допоможе об’єднати зусилля жителів міста та місцевої влади у вирішенні
нагальних питань місцевого значення.
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В основі міської цільової програми лежать створення відповідних умов,
за яких наявний у громадах потенціал буде використано найбільш ефективно.
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2. Мета Програми
2.1. Головна мета Програми – посилення впливу громади на якість життя
у своєму місті, підвищення відповідальності жителів за його розвиток та
підтримка діяльності ініціативних груп, громадських організацій, органів
самоорганізації населення, спрямованої на виконання окремих завдань
соціально-економічного, культурного розвитку Старобільської міської
територіальної громади.
Програма спрямована на:
•заохочування членів територіальної громади до активізації своїх
позицій;
•надання можливості кожному жителю міста визначити проблему, яка,
на його думку, потребує нагального вирішення;
•розвиток різних форм співпраці влади з громадою, вивчення
громадської думки;
•залучення громадськості до процесів формування та реалізації
діяльності місцевої влади і дотримання принципів відкритості, прозорості та
публічності.
3. Завдання Програми
3.1. Головним завданням Програми є - зосередження спільних зусиль
місцевої влади та громади на вирішенні пріоритетних питань розвитку міста,
покращенні соціального, культурного та екологічного становища міста на
основі законності, ефективності та доцільності, шляхом реалізації Проектів,
ініційованих населенням.
3.2. Основним завданням Програми є:
- активізація співпраці громадян та Старобільської міської ради;
- проведення масштабної інформаційної кампанії;
- запровадження функціонування прозорої системи місцевого
самоврядування за участю громадськості;
- підвищення суспільної активності молоді;
- надання можливості кожному жителю міста визначити проблему, яка, на
його думку, потребує нагального вирішення;
- реалізація громадських ініціатив з інфраструктурного, соціального,
екологічного спрямування за кошти міського бюджету та ініціативних груп.
3.3. Проект (громадська ініціатива) – це плани заходів, роботи та самі
заходи,
ініційовані
громадянами
та
направлені
на
покращення
інфраструктурного, соціального, культурного, екологічного становища міста.
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4. Пріоритетні напрямки Програми та допустимі заходи для їх реалізації
4.1. Пріоритетні напрями та заходи:
4.1.1. Благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку.
4.1.2. Покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними
можливостями та сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах.
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4.1.3. Організація дозвілля (проведення спортивно-масових заходів,
конкурсів, концертів, святкування ювілейних дат, культурно-мистецькі заходи,
підтримка творчої та обдарованої молоді тощо).
4.1.4. Покращення екологічної ситуації у м.Старобільськ ( створення
нових зелених зон, встановлення смітників тощо).
4.1.5. Розбудова, збереження та відновлення історично-культурної
спадщини міста Старобільськ (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток
архітектури, встановлення інформаційних таблиць тощо).
4.1.6. Інші суспільно-корисні соціальні проекти, які спрямовані на
вирішення проблем місцевого значення, які зачіпають інтереси територіальної
громади м.Старобільськ.
4.2. Напрями, на які не можуть бути використані кошти Програми:
4.2.1. Політичні акції та заходи.
4.2.2. Купівля та оренда землі і нерухомості.
4.2.3. Проведення конференцій (окрім випадків, коли вони є частиною
запланованого проекту або процесу оцінки результатів проекту).
4.2.4. Архіологічні дослідження.
4.2.5. Придбання або ремонт техніки, яка належить ініціатору проекту або
іншій особі приватного права.
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5. Механізм реалізації Програми
5.1. Реалізація Міської цільової програми розвитку місцевих ініціатив
міста Старобільськ на 2019 - 2020 роки відбуватиметься шляхом проведення
конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив відповідно до Порядку
проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив, який
затверджується виконавчим комітетом Старобільської міської ради.
5.2. Відібрані Робочою групою громадські ініціативи підлягають
реалізації ініціаторами Проекту. Проекти, які стали переможцями Конкурсу,
реалізовуються Ініціаторами до кінця бюджетного року.
5.3. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних
асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.
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6. Порядок фінансування Програми
6.1. Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого
законодавства України за рахунок коштів міського бюджету при умові спів
фінансування Проектів громадян та їх об’єднань міста Старобільськ, які є
ініціаторами Проектів. Старобільська міська рада передбачає в бюджеті міста
кошти в обсягах, необхідних для реалізації Міської цільової програми.
6.2. Фінансування Проектів з міського бюджету здійснюється на підставі
результатів конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив та
відповідної проектно-кошторисної документації, у разі її необхідності.
6.3. Співфінансування одного Проекту здійснюється з міського бюджету
м.Старобільськ у розмірі не більше 90% від загального обсягу фінансування
проекту, та не менше 10% - за рахунок ініціативної групи.
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6.4. Ініціативна група Проекту може долучати власних спонсорів до
співфінансування. Сума співфінансування за рахунок спонсорських коштів
необмежена. У разі виникнення в процесі реалізації Проекту необхідності
збільшення фінансування, залучення додаткових коштів здійснюється
Ініціативною групою з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
6.5. Для укладання договору з виконавцями робіт, надавачами послуг,
залежно від виду робіт розробляється відповідна документація. Для підготовки
даної документації запрошується уповноважена особа Проекту, спеціалісти
профільних структурних відділів міської ради (далі – координатори проекту).
За необхідності виготовлення спеціалізованої документації для ремонтних чи
інших видів робіт технічні завдання направляються до проектних організацій.
6.6. Після укладання договору з виконавцями робіт чи надавачами послуг,
уповноважена особа ініціативної групи вносить кошти на рахунок підрядника
(постачальника, виконавця) в розмірі 10% від загальної вартості даних робіт,
що є обов`язковою умовою для початку робіт.
6.7. Після завершення робіт члени Робочої групи разом з уповноваженою
особою ініціативної групи приймає роботи та підписує відповідні акти.
6.8. Операції, пов`язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів.
6.9. Майно, придбане в рамках реалізації проекту, є комунальною
власністю територіальної громади м. Старобільськ
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7. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:
- підвищення розуміння власної відповідальності громадян за розвиток
територіальної громади через відчуття долученості до процесів створення та
реалізації проектів;
- активізація громадських ініціатив, спрямованих на залучення
додаткових коштів на розвиток міста шляхом пошуку інших грантодавців,
окрім бюджету міста;
- забезпечення обізнаності громадян міста щодо можливостей реалізації
ініціативних ідей, покращення рівня їх знань щодо процесів підготовки
проектних пропозицій та їх реалізації;
- налагодження конструктивної співпраці, довіри та партнерських
відносин між громадянами і місцевою владою;
- врахування думок та пропозицій громадськості у вирішенні
пріоритетних завдань розвитку міста;
- сприяння розвитку інфраструктури міста, його соціального,
культурного, екологічного життя.

st

ar

ob

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюють
виконавчий комітет та постійна комісія Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
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Інформація про прийняття Програми та хід її виконання розміщується на
офіційному сайті Старобільської міської ради, ЗМІ.
Автори ініціативи по завершені своїх Проектів повинні надати до
Старобільської міської ради Звіт про реалізацію Проекту.
Начальник відділу територіального розвитку виконавчого комітету
Старобільської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Міської
цільової програми за звітний період на міській сесії Старобільської міської ради
у першому кварталі року наступним за звітним.

