Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2015 році в області
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (від 27.01.2015 № 01/01-4/55)
№
Зміст завдання
п/п
1. Забезпечити:
1) Проведення
конкурсу
проектів
пропозицій
громадських організацій
та
ініціативних
груп
області, на реалізацію
якого
надаватиметься
фінансова підтримка з
обласного бюджету
2) Проведення
публічних
консультацій
з
громадськістю відповідно
до орієнтовного плану
проведення консультацій
з громадськістю на 2015
рік з метою врахування
громадської
думки
у
формуванні та реалізації
державної
політики,
розв’язання проблемних
питань,
що
мають
важливе
суспільне
значення

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

Управління
у Протягом
справах сім’ї, молоді року
та спорту обласної
державної
адміністрації

Інформація про стан виконання
15.01.2015 управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації (далі – управління) було проведено конкурс проектів пропозицій
громадських організацій та ініціативних груп для включення в календарний план
управління і подальшої фінансової підтримки.
За результатами відбору до календарного плану управління було внесено 28
проектів на загальну суму фінансування – 111 500 грн.

Департамент
Протягом
У 2015 році проведено 27 засідань за круглим столом; 17 зустрічей з
інформаційної
року
громадськістю, зборів; 15 електронних консультацій (обговорення на веб-сайті органу
діяльності
та
виконавчої влади); 39 інших заходів за участю представників громадськості (засідання
комунікацій
з
робочих груп, наради тощо) щодо об'єднання територіальних громад, протидії
громадськістю
корупції, соціального захисту громадян, розвитку волонтерського руху, проведення
обласної державної
місцевих виборів, фінансування громадських організацій, виконання місцевих
адміністрації,
бюджетів та ряд інших важливих питань.
структурні
З метою забезпечення участі громадян у прийнятті управлінських рішень у сфері
підрозділи обласної
охорони навколишнього середовища у 2015 році проведено 6 заходів публічного
державної
громадського обговорення. Шляхом електронних консультацій на веб-сайті управління
адміністрації
(www.eco.ck.ua) було запропоновано обговорення тем: стан забруднення атмосферного
повітря м. Черкаси за 2014 рік, за п’ять місяців 2015 року та за дев’ять місяців 2015
року; виконання у 2014 році обласної програми вилучення, утилізації, знищення та
знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від них на 2014–2015 роки. Шляхом проведення засідання
круглого столу обговорено: проект Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської
області; питання щодо збереження та охорони водних об’єктів від забруднення та
вирішення проблемних питань у сфері водокористування.
3) Проведення
Сектор з питань Протягом
Вживалися цільові заходи з метою поширення знань про антикорупційне
роз’яснювальної роботи запобігання
та
року
законодавство серед населення області та активного інформування стосовно
серед населення щодо виявлення корупції
результатів роботи щодо запобігання і протидії корупції. Для цього використовувалися
основ
застосування обласної державної
можливості друкованих засобів масової інформації, телебачення, радіомовлення та
вітчизняного
адміністрації,
мережі Інтернет. Лише в обласних і районних газетах у 2015 році опубліковано понад
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антикорупційного
законодавства
4) Здійснення
постійного
інформування суспільства
стосовно проведення та
результатів організаційнопрактичних
заходів,
спрямованих
на
зменшення
впливу
корупції на суспільноекономічні відносини

5) Cистематичне оновлення
розділу „Cуспільство“ на
головній сторінці вебсайту обласної державної
адміністрації
2. Організувати:
1) Проведення правоосвітніх
заходів та виступів у
засобах
масової
інформації
щодо
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в Україні

інститути
200 матеріалів на правову тематику, значна частина яких була присвячена саме
громадянського
питанням протидії корупції.
суспільства
(за
Головним територіальним управлінням юстиції у області проведено низку
згодою)
правоосвітніх заходів та підготовлено понад 20 методичних рекомендацій з питань
Департамент
Протягом реалізації антикорупційної політики в Україні.
інформаційної
року
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю,
сектор
з
питань
запобігання
та
виявлення корупції
обласної державної
адміністрації,
прокуратура області
(за
згодою),
управління:
Міністерства
внутрішніх
справ
України,
Служби
безпеки України в
області (за згодою)
Департамент
Протягом
На веб-сайті облдержадміністрації створено розділ „Суспільство“ (рубрика
інформаційної
року
„Черкащина“), забезпечено доступ до нього з головної сторінки веб-сайту,
діяльності
та
здійснюється його постійне оновлення.
комунікацій
з
громадськістю
обласної державної
адміністрації
Головне
Протягом
Органами юстиції області в межах повноважень проводилася активна
територіальне
року
правоосвітня правороз’яснювальна робота з питань розвитку громадянського
управління юстиції у
суспільства в Україні.
області
та
його
Протягом 2015 року проведено 20 правоосвітніх заходів (охоплено 532 особи) та
територіальні органи,
здійснено 22 виступи у місцевих засобах масової інформації.
інститути
громадянського
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2) Оформлення в навчальних
та бібліотечних закладах
області
книжкових
виставок,
тематичних
полиць щодо стану та
розвитку громадянського
суспільства в області

3.

Залучати представників
профспілкових
організацій до участі у
засіданнях
колегій
обласної
державної
адміністрації,
її
структурних підрозділів
щодо розгляду питань,
пов’язаних з інтересами
працюючих і захистом
трудових прав громадян

суспільства в області
(за згодою)
Управління освіти і Протягом
У бібліотеках навчальних закладів області діють книжкові виставки та тематичні
науки,
культури
року
полиці, які привертають увагу учнів до теми розвитку громадянського суспільства:
обласної державної
„Дитина: твої права та обов’язки“, „Закон і право для всіх єдині“, „Пізнай свої права та
адміністрації,
обов’язки“, „Громадянське суспільство і правова держава“, „Право – мистецтво добра і
громадська рада при
справедливості“.
обласній державній
Питання розвитку громадянського суспільства вивчаються учнями 9-х класів
адміністрації
(за
загальноосвітніх навчальних закладів області під час вивчення навчального предмету
згодою), інститути
„Основи правознавства“, учнями 11 -х класів під час вивчення предмету „Людина і
громадянського
світ“. З метою виховання в учнівської молоді активної громадянської позиції,
суспільства в області
формування демократичних цінностей у загальноосвітніх навчальних закладах області
(за згодою)
за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів організовано вивчення
курсів за вибором та факультативів „Вчимося бути громадянами“, „Громадянська
освіта“, „Європейські студії“, „Ми – громадяни України“, „Основи демократії“ тощо.
Закладами культури області проведено книжкові виставки та тематичні полиці з
вищезазначеної тематики, а саме: книжкові виставки „Держава і громадянське
суспільство: діалог та партнерство“, „Демократія: орієнтири на Європу“,
„Демократичні традиції в Україні“, „Громадянське суспільство, як здійснення
свободи“; тематичні полиці „Громади Черкащини на шляху до реформ“,
„Громадянське суспільство: сутність, ідеї, розвиток“.
Структурні
Протягом
Голова Федерації профспілок Черкаської області Шевченко П. В. є постійним
підрозділи обласної
року
членом колегії обласної державної адміністрації. Голова обласного комітету
державної
Профспілки працівників освіти і науки України Жалдак О. Д. є членом колегії
адміністрації,
управління освіти і науки обласної державної адміністрації, яка відстоює інтереси і
Федерація
трудові права працівників освіти.
профспілок
Під час проведення колегій управління охорони здоров’я обласної державної
Черкаської області,
адміністрації впродовж 2015 року була забезпечена участь у них представників
профспілкові
профспілкових організацій щодо розгляду питань, пов’язаних із інтересами
організації
(за
працюючих і захистом трудових прав громадян. Зокрема, голова Черкаської обласної
згодою)
профспілки медичних працівників Валентина Кочубей входить до складу колегії й
бере участь у її засіданнях. Участь у них відповідно до питань, які розглядаються, бере
і голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко.

4. Сприяти:
1) Роботі та проведенню Департамент
засідань громадської ради інформаційної
при обласній державній діяльності

Протягом
У 2015 році проведено 8 засідань громадської ради при обласній державній
року
адміністрації, а також ряд зустрічей голови обласної державної адміністрації з членами
та
громадської ради.
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адміністрації.
комунікацій
з
Запрошувати керівників громадськістю
структурних підрозділів обласної державної
обласної
державної адміністрації,
адміністрації до участі в громадська рада при
засіданнях
громадської обласній державній
ради
адміністрації
(за
згодою)

2) Проведенню
заходів,
спрямованих
на
популяризацію
благодійництва
та
розвиток волонтерського
руху, визнання праці та
суспільних
досягнень
волонтерів
щодо
соціальної
допомоги,
соціальної
підтримки,
соціальної
реабілітації,
соціальної профілактики,
охорони
здоров’я,
охорони навколишнього
природного середовища

У засіданнях громадської ради взяли участь керівники структурних підрозділів
обласної державної адміністрації (інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю, соціального захисту населення, фінансів, регіонального розвитку,
охорони здоров’я).
Громадською радою обговорено проекти обласної програми розвитку
громадянського суспільства на період до 2019 року, формування спроможних
територіальних громад в Черкаській області, обласного бюджету на 2015, 2016 роки,
Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2016 рік;
кандидатури на заміщення вакантних посад заступників голови, керівників
структурних підрозділів облдержадміністрації. Розглянуто питання щодо оновлення
офіційного веб-порталу облдержадміністрації, розподілу коштів обласної комплексної
програми „Турбота“ на 2014-2020 роки, розробки Стратегії розвитку області на період
до 2020 року та Плану реалізації Стратегії, проведення конкурсу з відбору соціальних
проектів неурядових організацій, виконання обласної Програми розвитку паліативної
допомоги на 2015-2020 роки, реалізації Стратегії регіонального розвитку Черкаської
області на період до 2020 року тощо.
Департамент
Протягом
За активну громадську позицію, надання матеріальної допомоги
соціального захисту
року
та моральної підтримки воїнам – учасникам антитерористичної операції, їх сім’ям та
населення,
особам окремих соціальних категорій Почесною грамотою облдержадміністрації у
управління освіти і
2015 році нагороджені благодійна організація „Центр допомоги армії“, благодійний
науки,
охорони
фонд „ЧАС НАДІЇ“, обласна організація Товариства Червоного Хреста України,
здоров’я, екології та
обласний осередок Цивільного корпусу „Азов“, громадські організації: „Громадський
природних ресурсів
блокпост“, „Самооборона Майдану в Черкаській області“, „Автомайдан-Черкаси“,
обласної державної
„Наш батальйон“, „Волонтер Черкащини“, „Черкаський союз учасників АТО“,
адміністрації,
„Об'єднання бійців реформаторів“, „Об’єднання патріотичних сил“, „Воїни АТО
обласний
центр
Черкащини“.
соціальних
служб
Розпорядженням облдержадміністрації від 07.10.2015 № 496 зі змінами від
для сім’ї, дітей та
16.11.2015 № 570 утворено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції.
молоді,
обласна
Центром проведено 17 засідань, з них 13 виїзних в районах та містах області. На
організація
засіданнях Центру розглянуто такі питання: створення центрів у районах та містах
Товариства
області; анкетування учасників АТО та створення соціальних паспортів; медичне та
Червоного
Хреста
медико-психологічне забезпечення; працевлаштування; надання соціальних пільг та
України,
обласна
субсидій; забезпечення санаторно-курортного оздоровлення; виділення земельних
організація ветеранів,
ділянок; забезпечення житлом сімей загиблих та інвалідів І-ІІ групи
інститути
військовослужбовців учасників АТО. Відповідні центри створено у районах та містах
громадянського
області, крім Черкаського міськвиконкому.
суспільства в області
Упродовж 2015 року в м. Черкаси активно функціонували волонтерські
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(за згодою)

організації:
1) БО «Центр допомоги армії», що розташований за адресою вул. Благовісна, 170.
Вантажівки з допомогою вони відправляють майже щодня до багатьох військових
підрозділів, де воюють черкащани. Відправляли на фронт маскувальні сітки і костюми,
ліки, продукти та техніку;
2) ГО «Наш батальон» має розгалужені підгрупи, згідно з напрямками їхньої
роботи, а саме: «Черкаські павучки», «Укропський сухпай», «Майстрині для миру»,
«Черкаський автобат».
«Черкаські павучки» займаються плетінням маскувальних сіток і спеціальних
маскувальних халатів для військових («кікімор» і «лєших» для снайперів і
розвідників). Сітки плетуть у м. Черкаси в 9-ти місцях, зокрема по
вул. Б. Хмельницького, 52 (салон краси «ТіанДе»), бульвар Т. Шевченка, 245, к. 105,
ЗОШ № 4, спеціалізована школа № 31, КСН «Дніпровський» по вул. Подолинського,
13, ЗОШ №№ 27, 28, 29.
«Укропський сухпай» готують сухі борщі та супи для бійців АТО. У місті є 2
пункти виготовлення таких сухпаїв – у кооперативному технікумі по вул. Смілянській
та в приміщенні колишньої тютюнової фабрики по вул. Благовісній, 170.
«Майстрині для миру» власноруч роблять різні вироби, сувеніри, браслети, потім
продають їх, і за ці кошти вже купують необхідні речі військовим.
«Черкаський автобат» допомагають двом черкаським автомобільним батальонам;
3) Центр забезпечення військових у зоні АТО (Самооборона). Центр існує ще з
весни 2014 року у штабі Черкаської Самооборони Майдану по бульв. Т. Шевченка,
245. Волонтери збирають допомогу для військових у супермаркетах, надсилають
добровольчим батальйонам «Айдар», «Черкаси» та іншим підрозділам безпосередньо
на передову;
4) ГО «Волонтер Черкащини» збирає та відправляє допомогу військовим, зокрема
для полку спецпризначення «Азов» та 95-ї бригади;
5) Благодійний фонд «Час надії» збирає та відправляє бійцям на передову
продукти харчування, засоби гігієни, одяг, амуніцію, необхідне обладнання та
медикаменти. При фонді діє «Батальйон бабусь», які сумлінно в’яжуть шкарпетки, а
швачки-професіонали шиють маскувальні халати та спеціальний одяг для наших
бійців, які захищають українську землю на Сході.
5 волонтерів були нагороджені Пам’ятними знаками «За заслуги перед містом
Черкаси» ІІІ ступеня, 28 осіб відзначено грамотами виконавчого комітету Черкаської
міської ради.
Обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – ТЧХ) спільно з
управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обласною радою ветеранів постійно
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проводять підготовку волонтерів по програмі Національного Комітету Товариства
Червоного Хреста України та залучають до практичної роботи. Щорічно 5 грудня
спільно з радою ветеранів проводиться обласний зліт ветеранів. З січня 2015 року
міськрайонними організаціями підготовлено 950 волонтерів учнівської молоді, які
залучаються працівниками патронажної служби до роботи з надання допомоги
інвалідам, людям похилого віку, воїнам АТО, переселенцям. Медичні сестри ТЧХ, які
працюють у сільській місцевості, мають підготовлених по 5 волонтерів із місцевих
шкіл. Заслуговує на увагу робота волонтерських загонів Чернявської, Вергунівської і
Білозірської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаського району, Трушівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Чигиринського району, Великохутірської школи Драбівського району, Стеблівської
школи
Корсунь-Шевченківського
району,
Шполянської
школи
№ 2,
Монастирищенської школи № 2, Городищенської школи № 3, Уманської школи № 7,
Гельмязівської школи Золотоніського району. В населених пунктах (хуторах)
працюють пункти ТЧХ з надання першої медичної допомоги, де на громадських
засадах очолюють і надають допомогу підготовлені волонтери з місцевих жителів. За
активну роботу Почесною грамотою облдержадміністрації нагороджені волонтери
(керівники) пунктів ТЧХ: Смалько І. Т. (х. Руденково Городищенського району),
Єлісєєва Н. В. (с. Гришківка Золотоніського району); обласної ради – Панченко К. Р.
(с. Барвінок Звенигородського району), Брусник З. С. (х. Буда Чигирнського району).
З метою підтримки волонтерського руху та покращення соціального захисту
пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян при Раді ветеранів війни і
праці створений обласний волонтерський Центр «Пенсіонер», який налічує 2000
осередків, зареєстровано майже 15 тис. громадян, які займаються конкретною
добротворчою роботою. Найкраще проводиться робота по залученню пенсіонерів до
добротворчого руху у Жашківському, Черкаському, Смілянському, Чорнобаївському
та Драбівському районах.
В цілому по області волонтери надають від 10 до 20 видів послуг. Всього
волонтерами надано послуг більше 20 тисячам осіб, у тому числі 6 тис. пенсіонерам.
В області функціонує 27 територіальних центрів соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, в яких на обліку
перебуває понад 69 тис. підопічних, що забезпечуються різними видами соціальної
допомоги. У 25 стаціонарних відділеннях територіальних центрів, розрахованих на 711
ліжок, постійно проживають 666 одиноких громадян похилого віку та інвалідів. Над
кожним із них встановлено шефство волонтерів.
Основні види послуг, які волонтери надають соціально вразливим верствам
населення це: допомога на дому (житлово-комунальні та соціально-побутові послуги);
надання консультацій; адвокація інтересів людей похилого віку; збір речей; робота
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гуртків; надання послуг виробничими дільницями.
З метою популяризації волонтерського руху серед населення області, центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області (далі – центри) було проведено 9
заходів, а саме: 1 захід до Міжнародного дня волонтера (охоплено 80 осіб); 2 бесіди
(охоплено 52 особи); 4 фокус-групи (охоплено 23 особи); 2 тренінги (охоплено 23
особи). Центрами здійснювалася методична підтримка 8 волонтерських загонів
(112 осіб), а саме розповсюджено 602 примірників буклетів, листівок та ін. друкованої
продукції серед учнівської молоді.
Волонтери залучалися до проведення заходів та підтримки соціальнонезахищених категорій населення, а саме: 53 волонтери збирали гуманітарну
допомогу для військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО (охоплено 80 осіб); 18
волонтерів допомагали по господарству одиноким людям похилого віку та ветеранам
Другої світової війни (охоплено 39 осіб); 143 волонтерів взяли участь в різноманітних
заходах та акціях (охоплено 1418 особи).
У навчальних закладах області діють 1 163 волонтерських загонів, які об’єднують
14 542 учнів. Їх основними завданнями є допомога людям похилого віку, інвалідам,
ветеранам війни, праці, сім’ям воїнів АТО, організація пошукової роботи,
впорядкування братських могил, пам’ятників загиблим солдатам, Обелісків Слави
тощо. Волонтерські загони надають посильну допомогу понад 9 тис. одиноким
престарілим, ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, а також
1 488родинам учасників антитерористичної операції та Революції гідності.
З 2006 року в області діє обласна Ліга старшокласників, до якої входять лідери
районних та міських осередків учнівського самоврядування. За їх ініціативи
проводиться безліч цікавих і корисних заходів. У 2015 році на сайті Ліги
старшокласників створено сторінку „Вчимося демократії разом“, де старшокласники
можуть опанувати відповідний спецкурс „Вчимося демократії“, обговорити актуальні
питання, поділитися досвідом діяльності, зокрема співпраці з органами влади.
Серед навчальних закладів області започатковано квест „Прапор доброчинності“.
Прапор, подарований керівниками області лідерам обласної Ліги старшокласників,
передавався від школи до школи у якості нагороди за проведені кращі доброчинні
акції та справи, у тому числі за допомогу армії. Прапор побував у всіх районах та
містах області. Першими прапор отримали учні загальноосвітньої спеціалізованої
школи № 28 імені Т. Г. Шевченка м. Черкас за акцію „Подаруй надію“, під час якої
зібрали 100 000 грн. на протезування руки та реабілітацію учасника АТО Колдуновича
Романа.
29 жовтня 2015 року на Всеукраїнському зборі лідерів учнівського
самоврядування в м. Києві акцію „Прапор доброчинності“ за ініціативи делегації від
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Черкащини започатковано на всеукраїнському рівні. Прапор передано лідерам
учнівського самоврядування м. Києва.
Школярі плетуть маскувальні сітки для воїнів, виготовляють обереги, малюють
малюнки, пишуть листи солдатам, проводять благодійні концерти, акції та ярмарки,
кошти від яких передають на потреби армії та для поранених бійців, відвідують
поранених у медичних установах.
Крім того, надається підтримка волонтерському руху та благодійництву в галузі
охорони здоров’я. Зокрема, волонтери безперешкодно працюють на базі лікувальних
закладів, а ті, в свою чергу, приймають волонтерську та гуманітарну допомогу в
напрямках профілактики ВІЛ/СНІД та туберкульозу, лікування учасників АТО,
онкологічних хворих тощо.
З метою формування у підростаючого покоління екологічного мислення,
виховання дбайливого ставлення до природи, популяризації охорони навколишнього
природного середовища протягом 2015 року проведено ряд просвітницьких заходів:
1) засідання круглих столів на теми:
„Розвиток природно-заповідної справи на Черкащині“, приурочене до Дня
працівника природно-заповідної справи. Участь в заході взяли заступник голови –
керівник апарату облдержадміністрації Коваль В. В., представники Департаменту
екології та природних ресурсів, управління культури, управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації, Черкаського регіонального управління водних
ресурсів, обласного управління лісового та мисливського господарства, Державної
екологічної інспекції у області, головного управління Держгеокадастру у області,
обласного управління водних ресурсів, національного дендрологічного парку
“Софіївка” НАН України, Корсунь–Шевченківського державного історико –
культурного заповідника, Черкаського державного технологічного університету,
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Національного
історико-культурного заповідника „Чигирин”, представники громадських організацій;
„Міжнародний день Дніпра”, „Вода і сталий розвиток”, приуроченого до
Всесвітнього дня води, за участю представників Департаменту екології; Черкаського
регіонального управління водних ресурсів; обласного управління водних ресурсів,
Державної екологічної інспекції у області, Головного управління Держсанепідслужби
у області, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації,
обласного центру з гідрометеорології, КП "Черкасиводоканал", громадськості (члени
правління громадської організації "КолоОбіг" та студентська молодь Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького).
Основною метою заходів було обговорення стану водних ресурсів басейну річки
Дніпро та шляхів вирішення проблемних питань у сфері водокористування;
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„Міжнародний день захисту озонового шару”. У заході взяли участь заступник
голови – керівник апарату облдержадміністрації Коваль В.В., представники Державної
екологічної інспекції у області, обласного центру з гідрометеорології, науковці
Черкаського державного технологічного університету, Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, представники підприємств та громадських
організацій екологічного спрямування.
Під час роботи круглого столу висвітлювалися питання реалізації заходів по
скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та речовин що
руйнують озоновий шар; дотримання вимог природоохоронного законодавства;
необхідності підвищення рівня екологічної свідомості та освіти населення;
впровадження суб'єктами господарювання області сучасних технологій у галузі
охорони навколишнього природного середовища;
2) виховний захід екологічного спрямування для вихованців профільного
оздоровчого табору „Мальва” та дитячого закладу оздоровлення „Мрія”, приурочений
до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами;
3) виховна година для учнів загальноосвітньої школи № 10 міста Черкаси,
приурочена відзначенню Міжнародного дня захисту озонового шару;
4) тематичний освітньо-виховний захід для вихованців дошкільного навчального
закладу № 37 Черкаської міської ради „Ракета”, приурочений до Всесвітнього Дня
захисту тварин;
5) робота щодо популяризації дат „Екологічного календаря” через органи
державної влади на місцях, засоби масової інформації та мережу Інтернет;
6) акція в рамках Всесвітньої кампанії „Година Землі”;
7) виставки дитячих малюнків до екологічних свят.
У 2015 році продовжувалася робота щодо налагодження тісної співпраці з
громадськими організаціями екологічного спрямування, навчальними та виховними
закладами, населенням з питань екологічної освіти, просвіти та виховання здорового
покоління, здатного вирішувати екологічні питання, зокрема взято участь у:
науково-практичному семінарі на тему: „Збереження первоцвітів Черкащини”,
який організував Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
акції всеукраїнської громадської природоохоронної кампанії „Батарейкам –
утилізація!”, яку проводила Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної
ліги;
звітно-виборчій конференції Черкаської обласної організації Всеукраїнської
екологічної ліги;
семінарі для студентської молоді Черкаського державного технологічного
університету, на якому обговорювалися регіональні пріоритети у галузі охорони
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навколишнього природного середовища в процесі євроінтеграції;
роботі Національного форуму „Поводження з відходами в Україні: законодавство,
економіка, технології”, одним з організаторів якого виступила громадська організація
„Всеукраїнська екологічна ліга”. Учасники форуму обговорили формування стратегії
поводження з відходами в умовах децентралізації влади, основні проблеми та
перспективи її реалізації на рівні місцевих громад;
науково-практичному семінарі на тему: „Нормативно-правова база охорони
атмосферного повітря”, який організувала Черкаська обласна організація
Всеукраїнської екологічної ліги;
позачерговому засіданні громадської ради при Корсунь-Шевченківській
райдержадміністрації, на якому обговорювалося питання щодо стану річки Рось та
водопостачання міста Корсунь-Шевченківський питною водою, на якому
представником Департаменту повідомлено про можливі шляхи вирішення проблеми та
джерела фінансування природоохоронних заходів, а також роз’яснено процедуру
планування та фінансування заходів за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів.
Крім того, для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної
інформації за звітній період здійснено 17 виступів на телебаченні та 2 на радіо,
розміщено 142 оперативних інформації на веб-сайті управління (http://eco.ck.ua) та
підготовлено 10 проектів інформаційних матеріалів для розміщення на веб-сайті
облдержадміністрації.
3) Проведенню громадської Структурні
Протягом
У 2015 році ВГО ,,Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною
експертизи
діяльності підрозділи обласної
року
недостатністю“ провела громадську експертизу діяльності облдержадміністрації з
органів виконавчої влади державної
надання соціальних та адміністративних послуг особам з інвалідністю внаслідок
відповідно до постанови адміністрації,
психічних розладів і розумової відсталості та їхнім законним представникам.
Кабінету
Міністрів громадська рада при
України від 05.11.2008 обласній державній
№ 976
адміністрації
(за
згодою)
4) Висвітленню заходів щодо Департамент
Протягом
На офіційному веб-порталі облдержадміністрації впродовж року опубліковано
реалізації
в
області інформаційної
року
близько 80 матеріалів з питань розвитку громадянського суспільства, зокрема:
Стратегії
державної діяльності
та
«Черкащина з Програмою розвитку громадянського суспільства» від 30.12.2015,
політики
сприяння комунікацій
з
«Керівники національних громад області обговорили питання забезпечення єдності
розвитку громадянського громадськістю
суспільства» від 24.12.2015, «Проект обласного бюджету на 2016 рік
суспільства в Україні в обласної державної
обговорюватимуть з громадою» від 23.12.2015, «Премія Верховної Ради – черкаському
засобах
масової адміністрації,
молодому громадському активісту» від 10.12.2015, «В області визначили кращі
інформації
області, громадська рада при
соціальні проекти» від 08.12.2015, «Досягнення у розвитку місцевої демократії
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залучивши представників
інститутів
громадянського
суспільства

5.

Провести
публічне
громадське обговорення
проекту річного звіту про
результати
діяльності
обласної
державної
адміністрації з реалізації
державної
політики
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства

обласній державній
адміністрації
(за
згодою), інститути
громадянського
суспільства в області
(за згодою)

обговорили в Черкасах» від 27.11.2015, «У Черкасах ділилися секретами вдалих
громадських проектів» від 25.11.2015 та інші.
Впродовж звітного періоду обласні газети опублікували понад 40 статей з
означеної тематики, зокрема: «Громадськості представили проект кошторису області
на 2016 рік» (газета «Вечірні Черкаси», № 52 від 30.12.2015), «Крайові козаки навчали
школярів патріотизму» (газета «Нова доба», № 94-95 від 26.11.2015), «Учні і педагоги
передали Прапор доброчинності» (газета «Нова доба», № 86-87 від 29.10.2015) та інші.
Районні комунальні друковані ЗМІ впродовж року розмістили на своїх сторінках понад
200 публікацій, зокрема: «Україна – територія гідності і свободи» (газета «Трибуна
хлібороба», № 48 від 26.11.2015), «Діалог з учасниками АТО» (газета «Понід
Тікичем», № 51 від 19.12.2015).
Черкаська філія дирекції Національної телекомпанії України регулярно висвітлює
означені питання в програмах: «ЧСН», «ЧСН-постфактум», «Країна, яка нам
потрібна», «Акценти», «У фокусі подій».
Департамент
СіченьЗ метою проведення публічного громадського обговорення проект річного звіту
інформаційної
лютий про результати діяльності облдержадміністрації з реалізації державної політики
діяльності
та 2016 року сприяння розвитку громадянського суспільства розміщено на офіційному веб-сайті
комунікацій
з
облдержадміністрації в рубриці „Черкащина/Суспільство/Сприяння розвитку
громадськістю
громадянського суспільства“.
обласної державної
адміністрації

