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4. Головна мета Програми Розширення професійної 
підготовки фахівців, відповідно до 
потреб професіоналізації 
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5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

 

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 
реалізації програми 

 100,0 тис. грн. 1 
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_________________________________ 

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом 
внесення відповідних змін до селищного бюджету впродовж терміну дії Програми.  
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма 

 

Державна регіональна політика спрямована на створення повноцінного 
життєвого середовища для населення на усій території України, збереження 
єдності держави, забезпечення сталого збалансованого розвитку її регіонів. 
Узгодження загальнодержавних і регіональних інтересів потребує підготовки 
на вищому рівні посадових осіб місцевого самоврядування (далі — посадові 
особи) та депутатів селищної ради. 

Однак рівень освіти посадових осіб та депутатів селищної ради 
здебільшого не дає їм змоги кваліфіковано здійснювати свої повноваження та 
виконувати покладені на них обов’язки.  

Необхідною передумовою ефективного виконання зазначених завдань 
та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень 
посадових осіб та депутатів Старосалтівської селищної ради, забезпечення 
постійного вдосконалення їх професійних знань, умінь і навичок, а також 

створення відповідних умов для підвищення рівня їх професійної підготовки. 
В процесі виконання Програми необхідно вирішити наступні питання: 
- визнання підвищення кваліфікації  як обов'язкової невід'ємної 

складової професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування  
та депутатів Старосалтівської селищної ради; 

- формування змісту навчання та організації навчального процесу 
відповідно до потреб економічного, соціального і культурного розвитку 
території; 

- розширення професійної підготовки фахівців відповідно до потреб 
професіоналізації посадових осіб місцевого самоврядування;  

Програма, ґрунтується на положеннях Конституції України, Законах 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,  
відповідних Указах Президента України та інших нормативно-правових 
актах.  

 

 

2. Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів Старосалтівської селищної ради, 
організації вдосконалення та поглиблення їх професійних знань, умінь і 
навичок,  створення умов для підвищення рівня професійної підготовки. 

 Програма спрямована на вирішення таких основних завдань: 
- створення умов для професійного зростання посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів селищної ради; 
- забезпечення вдосконалення та поглиблення професійних знань, 

умінь і навичок посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
селищної ради, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації; 
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- підвищення рівня відповідної освіти посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів селищної ради, як однієї з обов’язкових 
невід’ємних складових їх професійної діяльності. 

Програма спрямовується на вироблення професійної компетентності та 
оновлення знань, умінь, навичок щодо ефективного виконання завдань та 
посадових обов’язків, необхідних для провадження професійної діяльності в 
органах місцевого самоврядування, формування системи знань, умінь та 
навичок, необхідних посадовим особам місцевого самоврядування на посадах 
відповідних категорій та депутатам селищної ради незалежно від 
спеціальності, досвіду роботи, віку, професійних і особистісних якостей, 
задоволення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації 
кадрів, розвитку людського потенціалу (рівень професійної компетентності, 
патріотизму, культури, гуманності, етики, доброчесності). 

 

3. Завдання Програми 

 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи та 
взаємодії виконавчий комітету Старосалтівської селищної ради та його 
структурних підрозділів з депутатами Старосалтівської селищної ради. 
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого 

кадрового потенціалу та постійного підвищення його кваліфікаційного рівня.  
Основним завданням Програми є реалізація за рахунок коштів 

селищного бюджету можливості підвищення кваліфікації  посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів Старосалтівської селищної ради з 
метою забезпечення ефективності діяльності   місцевої влади. 

Для цього належить: 
- спрямувати посадових осіб місцевого самоврядування на 

здобуття додаткових знань, умінь і навичок відповідно до вимог 
професійно-кваліфікаційних характеристик; 

- забезпечити здатність посадових осіб місцевого самоврядування 
виконувати визначені посадовими інструкціями та 
повноваженнями, визначеними законодавством, завдання і 
функції  

- спрямувати депутатів селищної ради на розвиток їх професійної 
компетентності 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 
законодавства за рахунок коштів селищного бюджету Старосалтівської 
селищної ради на відповідні цілі. 
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5. Очікувані результати Програми 

 

Реалізація Програми дозволить комплексно і системно забезпечити 
вдосконалення та поглиблення професійних знань, умінь і навичок посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів селищної ради, у тому числі 
шляхом підвищення кваліфікації, створення умов для їх  професійного 
зростання.  

Розуміння сутності демократичного врядування і своєї діяльності щодо 
здійснення управління в умовах модернізації державного управління та 
реалізації реформ, надасть можливість отримати високий рівень освіченості, 
громадської відповідальності, досягти відповідності вимогам правил 
поведінки та етики посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
селищної ради, сформувати навички сумлінного виконання посадових 
обов’язків. 

 

 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Реалізація цілей та завдань Програми покладається на виконавчий 
комітет Старосалтівської селищної ради. 

Фінансовий відділ, відділ бюджетного забезпечення та бухгалтерського 
обліку Старосалтівської селищної ради до 25 числа місяця, наступного за 
звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми 
Старосалтівській селищній раді та постійній комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, та інвестицій. 


