ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПІСЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ГРОМАДА
забезпечення
громадського
порядку,

≈1800

місцева пожежна та
рятувальна служби;

Утримання територіальних центрів соціального
обслуговування населення, забезпечення соціальним
житлом; підтримка будинків-інтернатів для осіб похилого
віку, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї,
участь в програмі забезпечення доступного житла;

програми в галузі культури та відпочинку –
підтримка діяльності закладів культури,
крім тих, що віднесені до регіонального та
державного рівня, культурні та мистецькі
програми, підтримка народних промислів;

організація
місцевого
громадського
транспорту;
охорона навколишнього
середовища, екологічні
програми;

містобудування та архітектура: розробка та
реалізація Генерального плану громади,
ведення містобудівного кадастру, надання
єдиних умов та обмежень забудови
земельних ділянок;
землеустрій - вирішення питань
землевідведення, ведення
земельно-кадастрової документації,
визначення цільового призначення
землі в порядку, визначеному
законом;

програми в галузі освіти: загальна
початкова та середня освіта,
дошкільна освіта, позашкільна освіта;

будівництво, ремонт та
утримання доріг місцевого
значення, вулиць, площ,
організація дорожнього
руху на них;

ведення
місцевого
архіву;

розробка та
реалізація
Генерального
плану громади;

управління
комунальним
майном громади,

озеленення та
благоустрій
території,
утримання
кладовищ;

контроль у сфері
експлуатації житла;

організація надання комунальних
послуг – водопостачання,
водовідведення, теплопостачання,
утилізація твердих побутових
відходів;

програми в галузі охорони здоров'я - первинна
та профілактична медико-санітарна допомога,
швидка медична допомога,
стоматологічна допомога;

місцеві молодіжні програми,
підтримка програм туризму,
фізичної культури та масового
спорту, організація місць
відпочинку;

ветеринарна допомога;

РАЙОН
програми розвитку фізичної культури і спорту:
утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів,
заходи з фізичної культури і спорту та фінансова
підтримка організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості і спортивних споруд місцевого
значення.

≈150

програми в галузі охорони
здоров’я: лікарні широкого
профілю, пологові будинки,
програми медико-санітарної
освіти;

програми в галузі освіти:
школи-інтернати загального профілю, загальноосвітні школи-інтернати
для дітей-сиріт та які
позбавлені піклування
батьків, дитячі будинки;

програми в галузі
соціальної допомоги:
притулки для неповнолітніх

ОБЛАСТЬ
Програми в галузі охорони здоров’я:
спеціалізовану стаціонарну допомогу,
госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної
війни, станції переливання крові,
санаторно-курортну допомога;

програми розвитку регіону:
регіональні інвестиційні
програми соціального
розвитку, підтримки
економічної активності,
програми транскордонного
співробітництва
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державні програми
з інвалідного спорту
і реабілітації;
Програми в галузі освіти: спеціалізовані школи-інтернати,
підтримка закладів професійно-технічної освіти, інститути
післядипломної освіти вчителів, центри і заходи з підвищення
кваліфікації службовців місцевого самоврядування;

Програми в галузі культури:
регіональні бібліотеки, музеї,
виставки, філармонії, палаци
культури, підтримка музичних
колективів.

Підтримку надав: Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізаціїї в Україні» DESPRO despro.org.ua

