
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сорок шоста сесія VІ скликання 
 
від  24.09.2015 р. №2021 
 
Про затвердження Програми 
розвитку місцевого самоврядування 
на 2016-2020 роки.  
 
             З метою забезпечення реалізації інститутів місцевого 
самоврядування та сприяння громадсько-суспільного розвитку міста, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань законності, 
правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та 
етики, керуючись п.22, ч.1, ст.26 Закону  України. «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування на 2016-

2020 роки (додається).  
 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку 
громади, депутатської діяльності та етики. 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                                     
 
Секретар міської ради                                                                         В.Ходаківський 
Начальник  фінансового управління                                                 Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                                         Т.Камінська 
 
 

                                 
 

 
 



Додаток  
до рішення 46 сесії Коростенської 
міської ради VI скликання  
від 24.09.15р. №2021 
 

 
Програма  

розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки 
 

       Ця Програма розроблена з метою створення сприятливих умов для 
підтримки та реалізації інститутів місцевого самоврядування, громадсько-
суспільного розвитку, відзначення інтелектуальних, творчих та активних 
представників громади міста. 
 
 

Мета та основні завдання Програми 
 
       Мета цієї програми полягає у формуванні активної громадської позиції 
громадянина, реалізації патріотизму, демократизму та інших суспільних 
цінностей громади міста, підтримці громадських ініціатив, відзначення 
активної позиції громадян у розвитку міста, забезпечення виконання 
стратегічного плану розвитку міста Коростеня. 
 
                                 Основними завданнями Програми є: 
         
        забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів 
на високому рівні; 
        удосконалення роботи з громадськістю міста, залучення широких кіл 
представників активної частини всіх категорій громадян до здійснення 
соціально-значущих заходів; 
        впровадження інноваційних методів в організації діяльності органів 
місцевого самоврядування;  
        забезпечення консолідації у взаємодії органів місцевого самоврядування 
і громадських об’єднань щодо суспільно-політичного та культурного 
розвитку громади; 
        поглиблення міжнародного та міжміського співробітництва з питань 
розвитку громади міста; 
        реалізація розділів стратегічного плану розвитку міста Коростеня у 
напрямках розвитку стратегічної цілі «Активна громада». 
                                    
                            Шляхи і способи розв’язання проблеми: 
 
     Виконання Програми здійснюється на міському рівні. 
     Міська Програма передбачає: 
             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; 
             залучення молоді, бізнес-структур, громадських організацій                           
до реалізації стратегічного плану розвитку міста. 
 
                                            Завдання і заходи 
 
        Завдання і заходи щодо виконання Програми, спрямовані на  підтримку 
та розвиток місцевого самоврядування  у 2016-2020 роках: 
                                                                                                                            
№ 
п/п Назва видатків 

 Проведення загальнодержавних та загальноміських заходів в т.ч. 
 

1. Членство в Асоціації міст України  
 

2. Участь депутатів, посадових осіб виконавчих органів міської ради, 
активістів територіальної громади міста в семінарах, делегаціях з обміну 
досвідом в інших містах України, вивчення та практичне застосування 
міжнародного досвіду розвитку громадянського суспільства  
 

3. Видавництво та розповсюдження друкованої продукції, аудіо та відео 
продукції про місто, громаду, органи місцевого самоврядування, 
інформаційні стенди 
 

4. Підтримка та модернізація офіційної веб-сторінки міста 
 

5. Інформаційне обслуговування громади міста у виконавчому комітеті 
міської ради (виготовлення довідкових буклетів, формулярів, 
інформаційно-роз’яснювальних матеріалів, іншої поліграфічної 
продукції та видань, які популяризують історію та сучасний розвиток 
громади міста) 

6. Вшанування кращих посадових осіб виконавчих органів міської ради, 
депутатів, членів виконавчого комітету, керівників підприємств, установ 
міста, активних членів територіальної громади міста за активну участь у 
громадському житті міста, вручення подяк міського голови, грамот та 
Почесних грамот виконкому, грамот та Почесних грамот міської ради, 
відзнак міської ради «Почесний громадянин міста Коростеня», «За 
заслуги перед містом», адресних вітань, квітів, подарунків, тощо 

7. Придбання нагрудних знаків «Почесний громадянин міста Коростеня», 
«За заслуги перед містом», нагрудної стрічки «Почесний громадянин 
міста Коростеня», значків та посвідчень депутата міської ради 



8. Виготовлення соціальної міської реклами 
 

9. Прийом міським головою, керівниками структурних підрозділів міської 
ради делегацій 

10. Виготовлення та придбання символіки держави та міста 
 

11. Придбання привітальних листівок, поштових конвертів 
 

12. Придбання комплектних засобів та ремонт комп’ютерної техніки, 
оргтехніки  
 

13. Проведення системного моніторінгу громадської думки, соціологічних 
опитувань, громадських обговорень актуальних проблем життєдіяльності 
громади міста 

14. Розвиток співпраці з містами відповідно укладених договорів, 
розширення партнерських зв’язків з містами України та зарубіжжя  

15. Розвиток мережі відеоспостереження та аудіовізуального запису подій 
загальноміського значення, придбання та модернізація технічних засобів 
і обладнання   

16. Придбання канцтоварів 
 

 
Обсяги та джерела фінансування 

 
       Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів міського 
бюджету, передбачених на відповідні заходи, а також за рахунок інших 
джерел не заборонених законодавством. 

 
Очікувані результати, ефективність Програми 

 
        Виконання Програми дасть змогу: 
        удосконалити систему організації роботи виконавчого комітету міської 
ради; 
        реалізувати пріоритети роботи місцевого самоврядування з питань 
суспільно-політичного та культурного розвитку громади міста; 
        забезпечити демократичні принципи розвитку громади міста; 
        підвищити рівень професійної компетентності, патріотизму та 
громадянської позиції представників громадських організацій, депутатів 
міської ради, працівників виконавчого комітету міської ради; 
        забезпечити стимулювання активних представників територіальної 
громади міста. 
 
 
Секретар міської ради                                                 В.Ходаківський 
 


