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Загальна частина
Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та іншими законами, а також повноважень, переданих раді сільськими, 
селищною радою та органами виконавчої влади, наданих органам місцевого 
самоврядування законом.

Районна рада складається з депутатів, обраних населенням району за 
пропорційною системою шляхом таємного голосування, згідно з Законом 
України «Про місцеві вибори».

Районна рада проводить роботу сесійно. Сесія -  це основна 
організаційно-правова форма діяльності ради, яка дає можливість всебічно 
враховувати досвід і думку всіх депутатів та їх виборців.

Сесія районної ради складається з пленарних засідань ради, а також 
засідань постійних комісій ради та Президії районної ради.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ
Депутатський корпус Ніжинської ради складається із 34 депутатів 

обраних за пропорційною системою. Із 34 депутатів ради 24 проживають у 
сільській місцевості.

На 2 сесії районної ради 7 скликання був затверджений Регламент 
Ніжинської районної ради 7 скликання, де статтею 85 передбачено, що «в 
день проведення пленарного засідання ради, постійних та тимчасових 
депутатських комісій виплачуються депутатам районної ради, які 
проживають у сільській місцевості, для проїзду на пленарні засідання, 
засідання постійних та тимчасових депутатських комісій відряджувальні у 
розмірі, передбаченому відповідною постановою Кабінету Міністрів 
України».

Виходячи з цього та відповідно до ст. 32 п. 2 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та ст. 49 п. З Закону України «Про місцеве



самоврядування в Україні» розроблено програму про забезпечення депутатів 
коштами для проїзду на пленарні засідання, засідання постійних та 
тимчасових депутатських комісій.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета Програми полягає у забезпеченні необхідних умов для 

ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень. 
Програма визначає порядок відшкодування депутатам районної ради витрат, 
пов’язаних з депутатською діяльністю. *

Основними завданнями районної Програми є:
- відшкодування витрат депутатам при оформленні звіту про 

використання коштів на відрядження;
- створення умов для більш ефективного виконання депутатських 

повноважень;
- виплата відряджувальних відповідно до платіжної відомості.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми:

- створення умов для депутатів із сільської місцевості, щодо виконання 
їх депутатських повноважень;

- забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях та 
засіданнях постійних та тимчасових депутатських комісій районної ради;

- здійснення контролю з боку фінансового управління за використанням 
коштів на відрядження.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Районний бюджет (КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління») відповідно до асигнувань, що будуть затверджені на 2019 рік.

Заступник голови районної ради


