Рішення
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 146 від 22.04.2021 р.



Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про внесення змін       до Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року                      № 5645-VII»

	Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

	1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                           «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5645-VII» (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Коваля І.М.


Міський голова									Г. Труханов 


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами 								О. Бриндак 	




Додаток 
до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради 	
                                                                 № 146 від 22.04.2021 р.
Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5645-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

	1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5645-VII:
	1.1. Викласти розділ І «Паспорт Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки» у новій редакції (додаток 1).
	1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі                  на 2020-2022 роки» у новій редакції (додаток 2).
	1.3. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової Програма розвитку органів самоорганізації населення                      в м. Одесі на 2020-2022 роки» у новій редакції (додаток 3).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства.


Міський голова									Г. Труханов
	

	Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак


Додаток 1 
до рішення Одеської міської ради
від
№


І. ПАСПОРТ 
Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення
в м. Одесі на 2020-2022 роки
(далі – Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми 
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
2.
Розробник Програми 
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
3.
Відповідальний виконавець Програми 
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми 
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, органи самоорганізації населення
5.
Термін реалізації Програми 
2020-2022 роки
6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 
26 865,29 тис.грн

у тому числі: 

6.1.
Кошти бюджету Одеської міської територіальної громади
26 865,29 тис.грн



Секретар ради							                         І. Коваль







Додаток 2 
до рішення Одеської міської ради
від
№

«Додаток 1
до Програми



Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі 
на 2020-2022 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми
Строки виконання Програми
Усього витрат                     на виконання Програми  
(тис.грн)


2020 рік
2021 рік
2022 рік


Усього, в т. ч.:
10 143,80
9 126,59
7 594,90
26 865,29

бюджет Одеської міської територіальної громади, усього,
10 143,80
9 126,59
7 594,90
26 865,29

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:


Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
10 143,80
9 126,59
7 594,90
26 865,29
».



		Секретар ради													І. Коваль



Додаток 3 
до рішення Одеської міської ради
від
№

«Додаток 2 
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки

№
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн, у тому числі
Очікуваний результат






Усього
2020 рік
2021 рік
2022 рік


1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення

1.1.
Утримання та оснащення приміщень комунальної власності територіальної громади м. Одеси, переданих в оперативне управління органам самоорганізації населення
2020-2022 роки
Управління                 з питань взаємодії                    з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, 
органи самоорганізації населення
Усього, 
в т. ч.:
2 816,80
911,00
906,00
999,80
Фінансове забезпечення утримання приміщень,                  в яких провадять свою діяльність органи самоорганізації населення





бюджет Одеської міської територіальної громади
2 816,80
911,00
906,00
999,80


1.2.
Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів самоорганізації населення
2020-2022 роки
Управління                 з питань взаємодії                    з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, 
органи самоорганізації населення
Усього, 
в т. ч.:
17 819,00
5 611,00
5 956,00
6 252,00
Забезпечення належних умов функціонування органів самоорганізації населення





бюджет Одеської міської територіальної громади
17 819,00
5 611,00
5 956,00
6 252,00


Всього за напрямом діяльності
Усього,
в т. ч.:
20 635,80
6 522,00
6 862,00
7 251,80
 


бюджет Одеської міської територіальної громади
20 635,80
6 522,00
6 862,00
7 251,80
 

2. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення

2.1.
Забезпечення наявності технічних та організаційних засобів для інформування мешканців про діяльність органів самоорганізації населення (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення, канцелярські товари тощо)
2020-2022 роки
Управління                 з питань взаємодії                    з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, 
органи самоорганізації населення
Усього,                 в т. ч.:
907,10
282,00
282,00
343,10
Організаційно-методична підтримка щодо забезпечення ведення діловодства  органами самоорганізації населення





бюджет Одеської міської територіальної громади
907,10
282,00
282,00
343,10


2.2.
Створення інформаційної бази даних про територію діяльності органів самоорганізації населення
2020-2022 роки
Органи самоорганізації населення
 
Отримання інформації щодо території діяльності органів самоорганізації населення

Всього за напрямом діяльності
Усього,
в т. ч.:
907,10
282,00
282,00
343,10
 


бюджет Одеської міської територіальної громади
907,10
282,00
282,00
343,10
 

3. Благоустрій та охорона довкілля

3.1.
Залучення населення до здійснення заходів                            з охорони довкілля, озеленення та утримання                 в належному стані територій ОСН
2020-2022 роки
Органи самоорганізації населення
 
Поліпшення санітарного стану міста

3.2.
Здійснення заходів з розвитку інфраструктурних об’єктів на території діяльності органів самоорганізації населення
2020-2021 рік
Управління                 з питань взаємодії                    з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, 
органи самоорганізації населення
Усього,                    в т. ч.:
5 322,39
3 339,80
1 982,59
0,00
Підвищення комфорту проживання мешканців міста





бюджет Одеської міської територіальної громади
5 322,39
3 339,80
1 982,59
0,00


Всього за напрямом діяльності
Усього,
в т. ч.:
5 322,39
3 339,80
1 982,59
0,00
 


бюджет Одеської міської територіальної громади
5 322,39
3 339,80
1 982,59
0,00
 

Всього за Програмою
Усього, 
в т. ч.:
26 865,29
10 143,80
9 126,59
7 594,90
 


бюджет Одеської міської територіальної громади
26 865,29
10 143,80
9 126,59
7 594,90
 


Секретар ради											І. Коваль























Вик.: Кочергін 737-65-36
	(Старигіна 737-65-35)
ДТ 22.03.2021

Інформація

до проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради № 5645-VII від 06.02.2020 р.

Суть питання:
Збільшення планових видатків Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради № 5645-VII від 06.02.2020 р. (далі – Програма) на – 1 982,59 тис. грн., а саме:
Фінансування пункту 3.2 «Здійснення заходів з розвитку інфраструктурних об’єктів на території діяльності органів самоорганізації населення» збільшити на 1982,59 тис. грн. у 2021 р. для реалізації проєктів переможців Громадського бюджету м.Одеса виконавцем, яких визначено управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради. 

Очікуваний результат:
Покращення добробуту та якості життя мешканців міста Одеси, створення належних умови для участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення, здійснення конкретних заходів, спрямованих на затвердження в місті атмосфери взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.

Можливі ризики:
Відсутні.

Фінансовий результат:
Виділення із бюджету м. Одеси додаткового фінансування у розмірі 1 982,59 тис. грн.



Т.в.о. начальника управління, 
заступник начальника управління					А.В. Кочергін




