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1. Ініціатор розробленняПрограми Менська міська рада
2. Дата, номер і назварозпорядчого документаоргану виконавчої владипро розроблення Програми

Європейська Хартія Місцевогосамоврядування, Конституція України,Закони України «Про місцевесамоврядування в Україні», «Проадміністративні послуги», «Про статусдепутатів місцевих рад»3. Розробник Програми Менська міська рада4. Співрозробники Програми -5. Відповідальний виконавецьПрограми Менська міська рада
6. Учасники Програми Менська міська радаДепутати Менської міської радиВиконавчий комітет Менської міської ради7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки7.1. Етапи виконання Програми І-ий етап: 2022 рікІІ-ий етап: 2023 рікІІІ-ий етап: 2024 рік8. Джерела фінансування Бюджет Менської міської територіальноїгромади та інші джерела, не забороненічинним законодавством9. Загальний обсягфінансових ресурсів,необхідних для реалізаціїПрограми

7680 тис.грн.
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ПРОГРАМАпідтримки та розвитку місцевого самоврядування на території Менськоїміської територіальної громади на 2022-2024 роки

І. Правова базаДана Програма розроблена на основі Європейської Хартії Місцевогосамоврядування, Конституції України, законів України «Про місцевесамоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».ІІ. Мета ПрограмиЗабезпечення розвитку місцевого самоврядування, налагодженняпоінформованості як громадян про роботу органів місцевого самоврядування,так і самих органів самоврядування про ситуацію в територіальній громаді,розширення сфер впливу на організаційні процеси в населених пунктахгромаи , активізацію діяльності депутатського корпусу і громадськості.ІІІ. Завдання та фінансування ПрограмиРозширення місцевої демократії, налагодження постійної тісної співпраціміської ради та її виконавчого комітету із громадянами, недержавнимигромадськими організаціями, бізнесом і владою, встановлення та підтримкапартнерських зв’язків з громадами інших міст в Україні і за кордоном, обміндосвідом.Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджетугромади. ІV. Заходи по виконанню Програми1. Інформаційна політика
№з/п Назва заходів Термін Виконавці Фін-ннявсього,грн

Фін-ннящороку,грн. Очікуваний результат
1.1. Проведення прес-конференцій длязасобів масовоїінформації.

2022-2024 Апаратміськоїради 30 000 10 000
Підвищення рівняобізнаності мешканцівгромади ізнапрямками діяльностіміської ради.1.2. Проведенняприйомів міськимголовою,заступникамиміського голови таіншими посадовимиособами мешканцівгромади.

2022-2024(заокремимиграфіками)

Посадовіособиміськоїради - -

Наданняконсультативної тапрактичної допомогимешканцям громади увирішенні їх проблем.

1.3. Інформаційнезабезпеченнядіяльності міськоїради.

2022-2024 Апаратміськоїради
210 000 70 000

Зворотний зв’язок ізжителями громади.Публікаціїінформаційнихматеріалів вдрукованих засобахмасової інформації.Відкриття тафінансування
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місцевого радіо,оплата іншихінформаційнихматеріалів.

1.4. Проведенняопитуваньгромадської думкимешканців громади ,залучення експертів.

2022-2024 Апаратміськоїради 45 000 15 000
Вивчення громадськоїдумки щодо важливихпитань життягромадян.

1.5. Використаннясистемиелектронногоголосування таіншихпрограмних/апаратних засобів длязабезпеченняпублічностіпроведення заходівїх обслуговування

2022-2024 Менськаміськарада

45 000 15 000

Закупівля ПЗ таінвентарю,програмногозабезпечення,апаратних засобів длязабезпеченнявпровадження системиелектронногоголосування тазабезпеченняпублічностіпроведення заходів(сесії, виконкоми,наради, конференції,робочі групи,конкурсні комісіїтощо)РАЗОМ 330 000 110 000
2. Участь міської ради в роботі організацій,які сприяють розвиткові місцевого самоврядування в Україні

№з/п Назва заходів Термінвиконання Виконавці
Фінансуваннявсього,грн./щороку

Примітка

2.1. Членство в Асоціаціях Щороку Міськарада 150 000
Сплата членськихвнесків, участь узаходах, семінарахта навчаннях.РАЗОМ 450000

3. Навчання, обмін досвідом,встановлення та підтримка партнерських зв’язків, участь у заходах
№ Назва заходів Термінвиконання Виконавці Фінансування всього, грн Примітка

3.1. Прийом делегацій пообміну досвідом,офіційних прийомів,відрядження депутатів,посадових осіб міськоїради, активістівтериторіальної громади.Залучення експертів,науковців та інших

Протягомроку Апаратміськоїради
100 000щороку Вивчення тапрактичнезастосуванняперейнятого досвідутериторіальнихгромад інших міст, (вт.ч. закордонних) вдіяльності міськоїради та виконавчого
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спеціалістів для наданняпрактичної допомоги вдіяльності міської ради.

комітету.Організаціяхарчування іпроживанняофіційних делегацій,запрошених гостей таучасників заходів.Оплата послугзалучених фахівців.3.2. Транспортнезабезпечення делегацій,експертів, науковців,учасників заходів таінших запрошених.

Протягомроку Менськаміськарада
100 000щороку Оплата послуг зтранспортногоперевезенняделегацій, експертів,науковців, учасниківзаходів та іншихзапрошених.РАЗОМ на 2022-2024 рр. 300 000,00 щороку

4. Підвищення позитивного образу Менської міської територіальноїгромади, депутатського корпусу міської ради та її органів в Україні та за їїмежами
№ Назва заходів Термінвиконання Виконавці

Фінансуваннявсього,грн

Примітка

4.1. Придбання друкованоїпрезентаційної таінформаційної продукції(в т.ч. законодавчулітературу), відзнак,атрибутики громади таДержавної символіки,аудіо та відео продукціїпро громаду, органимісцевого самоврядуваннятуристичні можливостікраю.Придбання ритуальноїпродукції (вінків,кошиків, квітів, лампадокта інше) для покладаннядо пам’ятників, пам’ятнихзнаків, меморіальнихдощок, обелісків,меморіального комплексу,могил визначних людей.

Протягомроку
Апаратміськоїради

100 000щороку Виготовлення тапридбання атрибутикигромади та Державноїсимволіки, книг, буклетів,відзнак (медалей, грамот,подяк), рамок, календарів,сувенірів, аудіо та відеопродукції і поширення їхсеред жителів і гостейнашої громади, депутатів.Друкфотографій.Інформуваннята промоції діяльностіміської ради.Вшанування пам’ятівизначних людей,визначних дат з історіїМенщини та України.
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5. Підвищення позитивного образу територіальної громади, депутатськогокорпусу міської ради та її органів в Україні та за її межами
№ Назва заходів Термінвиконання Виконавці Фін-ннявсього, грн

Примітка

5.1. Розширення перелікута покращення якостінаданняадміністративнихпослуг

Протягомтермінудіїпрограми

Апаратміськоїради
1 000 000щороку – Підготовка персоналу;– Придбання програмногозабезпечення;– Придбання меблів дляоблаштування робочихмісць адміністраторів вЦНАПі та на віддаленихробочих місцях;– Придбаннякомп’ютерної техніки;– Облаштування територіїбіля приміщення ЦНАПу;– Проведенняінформаційної компанії;– Встановлення тач-скринів самостійногообслуговування;– Автоматизація процесуобробки звернень відгромадян, якінадходитимуть як черезвеб-портал так і прибезпосередньомувідвідуванні ЦНАПу;– співфінансування подержавним програмам.5.2. Якісніадміністративніпослуги для сільськихжителів

Протягомтермінудіїпрограми

1 000 000щороку – облаштованоприміщення ЦНАПу вм.Мена;– облаштовано 2приміщення філій ЦНАПМенської міської ради всмт.Макошине тас.Стольне;– придбано та встановленообладнання дляоблаштування електронноїчерги;– придбано та встановленоінформаційний кіоск;– придбано сейфи;– придбано та встановленокамери відеонагляду;– придбано та встановленокондиціонери;– придбано та встановленобагатофункціональніпристрої;
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– придбано та встановленоробочу станцію зкомплектом обладнання,встановленимспеціалізованимпрограмним забезпеченнямта комплексом засобівзахисту інформації длявидачі паспортів;– придбано обладнаннядля технічного оснащенняробочих місцьадміністраторів;– створено єдину локальнумережу, користуваннямережею Інтернет,придбання модему,комутатора.– Якісні наслідкиреалізації проекту.– В результаті реалізаціїпроекту буде досягнутопомітних якіснихпоказників спрямованих на:– Забезпечення прозоростіта відкритості у сферінадання адміністративнихпослуг;– Створення належнихумов в ЦНАПі в м.Мена тафіліях;– співфінансування;– Додаткові надходженнякоштів до бюджетугромади.


