
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 2 сесії Коростенської 

міської ради VIII  скликання  

від 24.12.2020р. № 

 

 

 

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

1. Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет  

Коростенської міської ради 

2 Дата, номер  і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови «Про 

розробку проєкту Програми розвитку 

місцевого самоврядування Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-

2023 роки» від 04.11.2020 р.№ 467 

 

3 Розробник Програми Відділ внутрішньої політики, оргроботи та 

контролю  

4 Співрозробники Програми - 

 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Керуючий справами виконавчого комітету  

6 Учасники Програми 

 

 

Відділ ІКЗ, відділ організаційного 

забезпечення діяльності міської ради, відділ 

внутрішньої політики, оргроботи та 

контролю, відділ бухгалтерського обліку,  

члени міської  територіальної громади  

7 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством України  

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього,  

У межах коштів, передбачених у міському 

бюджеті на 2021-2023 роки,  
5 602,80 тис. грн. 

 у тому числі:  

9.1. Кошти міського бюджету 5 602,80 тис. грн. 

9.2 Коштів інших  джерел - 



2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним 

громадам право брати участь у процесі прийняття рішень та висловлювати 

позицію громадян. Це стає можливим завдяки запровадженню таких 

механізмів, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві 

ініціативи, громадські слухання. Ці всі процедури описані в окремих 

положеннях, затверджених рішеннями Коростенської міської ради, а також 

передбачені в Статуті Коростенської міської територіальної громади. Однак, 

враховуючи, що під час прийняття вищезазначених положень зміни до Статуту 

не були внесені, а також враховуючи зміни, які відбулись на законодавчому 

рівні з 2020 року, Статут Коростенської міської територіальної громади 

потребує перегляду та удосконалення. 

Право на доступ до інформації є конституційним правом кожної людини. 

Задоволення інформаційних потреб територіальної громади забезпечується 

обов'язком міської ради та її виконавчого комітету інформувати населення про 

свою діяльність та прийняті рішення. 

Веб-сайт є дієвим інструментом покращення інформування населення про 

роботу органів місцевого самоврядування, що сприяє активізації  співпраці 

влади і громади. Популярність сайту постійно зростає, користувачі все частіше 

шукають на його сторінках рішення міської ради та виконавчого комітету, 

інформацію про послуги, офіційні повідомлення та оголошення.  

З метою розвитку міжнародного співробітництва, налагодження 

побратимських стосунків та зміцнення добросусідських відносин з містами 

України та світу виникає необхідність поглиблення двосторонніх партнерських 

відносин Коростенської міської територіальної громади з іншими містами у 

різних сферах діяльності. 

Тому дана Програма спрямована на розв’язання таких проблемних питань: 

-забезпечення вільного доступу до нормативно-правових актів 

Коростенської міської ради та її виконавчого комітету; 

-підвищення рівня довіри громади до влади на основі отримання повної та 

всебічної інформації про Коростенську міську раду та її виконавчих органів; 

-збільшення можливості для проведення робочих зустрічей по вивченню та 

впровадженню досвіду роботи органів самоврядування, органів самоорганізації 

населення, громадськими організаціями, з делегаціями міст України та 

закордону; 

-створення чітких прозорих, зрозумілих та взаємоприйнятих умов 

співпраці органу місцевого самоврядування з інститутами громадянського 

суспільства; 

-мотивацію та стимулювання активної участі представників громади до 

вирішення проблем життєдіяльності міста. 

Зазначені проблеми свідчать про необхідність впровадження комплексу 

заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі 

життєдіяльності територіальної громади. 

 

 

 



3. Мета Програми  
Метою Програми є створення належних умов для: 

-подальшого розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого 

фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та 

адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов; 

-зміцнення організаційних, правових, матеріальних, інформаційних 

засад місцевого самоврядування; 

-забезпечення відкритості, прозорості в діяльності та підвищення 

ресурсного потенціалу міської ради; 

-розвитку місцевої ініціативи та поліпшення умов для самостійного 

вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення. 

        Реалізація заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у місті 

Коростені на 2021-2023 роки сприятиме: 

-створенню належних умов для реалізації територіальною громадою, 

депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і 

повноважень, визначених чинним законодавством України; 

-розвитку ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення; 

-популяризації передового досвіду Коростенської міської територіальної 

громади; 

-підвищенню рівня довіри до органів самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади; 

 -підвищенню рівня громадської активності у вирішенні проблем 

життєдіяльності громади; 

-стимулюванню активних представників територіальної громади; 

-вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду 

в сфері розвитку місцевого самоврядування. 

 

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

    Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі 

характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і 

ресурсів від центральної влади до місцевої. Це ставить органи місцевого 

самоврядування в нові умови існування, вимагає від них здійснення ефективної 

реалізації функцій. Виконання принципово нових завдань, у свою чергу, вимагає 

зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, 

відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення територіальної 

громади. Програма передбачає реалізацію відповідних заходів за умови 

стабільного фінансування та матеріального забезпечення.  

Основні шляхи розв’язання проблеми: 

- активне членство та участь в діяльності Асоціації міст України; 

- участь працівників виконавчого комітету міської ради, активних 

представників територіальної громади міста у заходах щодо обміну 

досвідом роботи місцевого самоврядування в містах України та 

зарубіжжя; 

- вивчення громадського попиту, громадських ініціатив, та їх 

стимулювання, системне вивчення актуальної громадської думки; 



- формування та розповсюдження матеріалів про місто, громаду, місцеве 

самоврядування; 

- інформаційне обслуговування громади; 

- системність відзначення та стимулювання кращих представників 

громади міста за участь у розвитку місцевих ініціатив, реалізації 

соціально-значущих заходів. 

 

 

5. Ресурсне забезпечення 

            Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 

утримання органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.  

            Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми наведені в Додатку 2. 

 

7. Результативні показники програми наведені в Додатку 3. 

 

8. Строки та етапи виконання програми 

Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена на 3 роки та реалізується 

упродовж щорічних етапів у 2021, 2022, 2023 роках. 

Щорічні етапи направлені на забезпечення відкритості і прозорості у 

діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів, налагодження соціального партнерства між 

органом місцевого самоврядування та мешканцями Коростенської міської 

територіальної громади, встановлення та розвиток партнерських стосунків між 

містами. 

 

9. Організація та контроль за виконанням Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є керуючий справами виконавчого 

комітету. 

Контроль за виконання заходів Програми здійснює постійна комісія 

міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку 

громади, депутатської діяльності та етики. 

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають до відділу 

внутрішньої політики, оргроботи та контролю виконавчого комітету міської 

ради інформацію про стан виконання заходів Програми. 

Відділ внутрішньої політики, оргроботи та контролю виконавчого комітету 

міської ради щороку до 20 січня надає узагальнену інформацію постійній 

комісії міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку 

громади, депутатської діяльності та етики.  



Звіт про досягнення результатів після закінчення кожного з етапів 

Програми оприлюднюється на офіційному сайті міста. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                Олександр ОЛЕКСІЙЧУК                                                                



 


