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Ilpo затверлженrlя fIрограми
популяризаtцiт мiсtlевого самоврядува1.1ня
lla територiТ КегичiвськоТ селишцtlоi рали
у 2021-2025 роках

з метою tlопуляризацiт мiсцевого самоврядуваtIня на територiт Ксгичiвськоi
сс,;lиttltlот ради, формуваlrrrя iT позитивIIого iмiджу, керуIочись сl.а.гтсIо l40К3lсr:иlvllii' УкраТни, с,I,а,г,l,ями 4, l0, 25, 26, 42, 46, sg'Зuпопу УкраТни <<IIро
Mlcllcвe самовряilування в YKpaTHi)), ссJIиlI(на palla

ВИРIШИЛА:

l. Заr,вср/lитИ IIрограмУ rIоIIуJIярИзаltiТ MiclleBoI.o самовряllування
на,гсриторiТ КсI,ичiвськоТ ссJIиIцноТ рали у 2021-2025 роках (до.rцасться).

2, KoHTpo;rb за виконанням рitttсння IIокJIасl,и на rlос,l.iйну комiсiю
з lrитаtIь РегламеIIту, забезпечеtlIIя, охороIIи та захисту IIрав лIодиIlиi l,ромадяtIиIIа, закоttностi гро]\4адського поря/{ку, депутатськоi дiяльltостi
та етики, розвитку мiсцевого самоврядуваlIlIя (голова KoMiciT Iриrrа JI11IIIKO) ,га
lrосr,iйну KoMicilo з IIиl,ань бю2цжс,гу, cPiHaHciB, соt(iа.ltь}iо-скономiчrлоl.о poarr:rny,t,il ко N,l у IJa; t ь lt oj, вJIас нос,гi (r,o.1l ова ком i с i l_,I]jKr.op i я ЛУI ( I 1 I r ко).

Itегичiвський сели[цний го.llо ЕtIкоАнтон {О
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:зл,гвЕрджЕно
pi rr tсння Ксt,и,r i всь коТ cc.tl и tl(tloT ра) \и
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Ilроl,рлN,lд
попуJIяризацii мiсцевоl,о самовря/Iуван ня
на територii Кегичiвськоi ссJIиlцtIоi ра.lrи

у 2021-2025 роках
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плсtIорт
l IрограМи llоrlуJIЯризаltii м iclteBo1.o са Nto вряllува ll tIя

Ila територii Кеl-ичiвськоТ ce.|tиllllloi раltи у 202t_2025 роках

1. Irriцiатор розроблеrlня
Проr,рами

Кегичiвська селиu]на рада

]
-).

2. Щаl,а, номср i назва
розпорядчого документа
оргаrIу викоIIавчоТ влади

цро розроблеltttя
Ilp_q_i.pqy"

Розробrrик IIрограми

сга,г,I,я l40 Консr.и.гуцiТ, Запоп YiБiT""
<Про мiсцеве самоврядуваIIня в YKpaTrri>

Кегичiвська селищна рада

4.

5

Сrliврозробники
I Iроl,раrчtи

I_]iдгrовiда.;lьllий
виконавеllь

Заl,а_;l t,l l и йt в i,цiti.ll Кеt,ич iBcbKoi

ра.ltи

cc,ll и Lцl loT

6.

Учасrtики IIрограми
Апарат, cTpyкTypHi пi7lроз;liLtи .га

виконавчi оргаtrи Кеги.tiвськот селищrrот
Dали

1,

8.

9.

2021-2025 роr<и

бюлжет' Кегич iBcbKoT сеJlищI ItlT рu,ц"

Заl,аltьний обсяr,

фi llаrrсових pecypci в,
tIеобх i:lrrих лля реалiзаrtiT
_ I Iрограми, Bct ol,o:

25000 l.pH
(за по,греби пiдлягас у.гочIlеtttлIо згiдltо

окремих коlшторисiв)



проl,рл мл
IIotIyJ| яРиза I(ii м iclleBo1,o самовря/lува Ir lr я

IIатериторii Кеl,ичiвськоТ ceJIиtlllIoi Pult, у 2021-2025 роках

I. Загальнi rtоложення

MicrцeBe самовряlIування в YKpaTHi - IIе гарантованс /{ержавою право,га 
рсаJIьна з/tа,гнiс].ь .l.сри].орiа-тtьноТ грома,ltи - жи.гс"lliв cc;la чи /цобровi;rьноl.о

об'с/(ttаttttя у сiльську громаду жителiв кiлл,кох сiл, сеJlиIца, MicTa - самостiйllо
або rriд вiлповiдальttiсть оргаlriв та IIосillIоl]их осiб мiсцевого самоврядуваIIIlя
вирirшувати питаIlня мiсцеВого зцаченItя в межах КоtлституцiТ i законiв Украr'lrи.

lI. ВизначеtltIя tlpoб"rteMo lla якi ctIpяMoBalla IIpol.parrra

Ccpc,lt основних ltриtlllиttiв Micl(cBot,o самовря/lуRаIJня с йоl.о t.-iIacHicr.b
тобтО максимаЛьна вiдкритiсть у дiяльrlостi оргаrIУ, Що його реалiзуе.

:] MeToIo забезпечеttllя цього приI{ципУ Кегичiвськоtо селиtцtlоЮ Радоюв}киваються заходи щодо максимальIIого висвiтлеttttя iT дiяльrlостi
r{a вJIасному офiцiйному веб-сайr,i r.a мiсtlсвiй r.азс.гi <I-Ialrr край>.

I]о,,tночас, ва}кJ]ивоIо cKJla/loBoto Irри}lItиIIу t..llacHocTi
lIоЗи,гивt{оl,о lмiltжу Ксt,и.riвськоТ сеJlиIt1l-tоТ раJ\и IIIJIяхом
,га 

роз|IоRсIо/I}I{сFIня (llоrlу"lтяризаlliТ) llpo71yKlцiT з сJIсменl,ами iT
символiклl, як IIа територiТ селищtIоТ ради, r,aK i за if межами.

с формування

III. N{ета IIроl.рами

l[рог,рама розроб;rеrrа з Me,l,oKl забезttсче}lltя cPirrarlcyBatttlя витра.I
IIа виI,отовЛеIIIIЯ продукriiТ з еJIемеttтамИ териr"орiальtlоТ символiки
КСr'ИЧiВСЬКОТ l'РОМа/lи, як,го: r,срба iкарr,и I,рома/lи, вi/lзнак irrам,я,I.них
знакiв Кеl,ичiвськоТ сслиll1ноТ Рали (r.paMor.' rtодяк), lцiнних По/(оРУнкiв,
.lцорсlжнiх знакiв при в'Тз/{i на територiю I,poмa ди ,га ТТ насе-llсних tlyHKr.iB
тощо.

IV. IlI"llяхи i засоби розв'я }аlll|я ltроб-lrем

виI,оl,овJIсння
l,сриr,орitul ьноТ

[lpol-paMa uерс7lбачас реа;liзатliю вi/(llовi/lних захо,,tiВ
сl,абi;t ьллоr,о фi r rаrlсува}{ I Iя r,a Maтcpi aJl bHoI-o забсзllс.tсl t гtя.

за чмови



,га

як

V. ЗавltаtlIlя l,а :tахо/tи IIрограми

Зав,,tаннЯ ,га захо/tИ Проl,рамИ сltрямованi на IIопуJlяризаrtiю
формуваннЯ позиl,ивноI,О iмi2цжУ Ксt,ичiвськоТ сс.llиlt(ноТ ра/(и,

представIIицького органу громади.

VI. Фiцансове забезпеченця Програми

Фiнансуван}lя IIроl,рами з.,tiйсrrIос.I.ься Bi:tltoBi/tllo
закоI,rо/(а}]с,гва УкраТни за рахунок коllt,гiв бlо7l>rсс,l,у Ксl,и.liвськоl'
iHllll.tx l(}KcpcJl, нс заборонсних чинним закоt{оl(авс,гвом.

/tO чинlJоt,о
ссJlиIl(ноТ ра7lи,

VII. Очiкуваlлi резуJlы.а.ги

Рса.lriзаrtiя захо:tiв I [роl.рами J(()зl]оjlи,I ь, :]OKl]cMa:
- l]иI,о,гОви,I,И та розмiсr.и.ги У tlримitltсгlнi ссJIиIlll]оТ рали (у мiсtlях

MacoBo1,o вi/lвi;цуваннЯ I,ромаl(яНами) ,га на f{orlrlli lIоIIIани l.ерба, кар,ги
територiалы,lот громади; матерiалiв iз зазtlачеIItIям осiб, якi маtо.гь заслуги перед
Батькiвщиною, а також знакових (мальовttичих) мiсrць Кеги.tiвщиltи ;- здiйсrllовати вiдзначеtlня мешкаrrцiв громади грамотами, подяками або
пам'ятIIими :]I{аками з елемеIлтами символiки КегичiвськоТ громади
за llс:BHi /tосяl,нсlrня абО з наr-о/(И /Iсржавних i rlрофесiйних cBiT;

- l]иI,о,гоt}иl,и ,га 
розмiс,ги,r,и 71орожнi зt{аки IIри в'Тз/ti на .r,сри,I.орiю

|,рома/Iи ,l,а iT нассJlсних ttунк,гiв з Тх назвами i симвоltiкоrо;
- вжити itlших заходiв, що забезпечать максимаJIьIIу популяризацiltt

Ксги,tiвсl,кот селищIlсlТ ради, в тому ,tис;ti, в райоrttlOму ielrтpi .га BcLoMy
I(pac I rо1,1эа/цсI)кому райоrli.

vIIl. Орl,аlliзаltiя викоIlаtItIя i KollTpo.1lb за вик0llанrlям llроI.рами

Оргаrriзацiю викоIIаIltIя IIрограми забезгtечус апарат селищtIоТ радиспiльriо з iT структурIrими пiдроздiлами та викоIIавчими орга[Iами.
контроль за викоtIанIIям заходiв ГIрограми здiйсrtюс постiйrrа комiсiя

з IIи,l,аНь PcI--ltaMeH,I,y, забсзrtсчсння, охорони ,га захис.I.у lIpaB JIюlIини
i r,рома;lя Ll ина, закоttносr.i l.poMa/(cbKoI.o llоря/tку, llcttyr.a.l.cbKcli. /liя,llьносr.i
I,a с,I,ики, розви,гку MlcIlcBo1.o самов Rаllllя ,га Ilос,гiйна комiсiя з tIитань
бlо,,1жС'l'у, фiнагrсiв, соtцiа;tьно-скоFlомiчн$r,о Розви,r,ку 1,а KoMyHa-ltbгtoT B.ltacHocr.i.

Сскцlе,га ;) сс.II и I|l|l оi ра:tи I}iт,аltiй I;У/(НИК


