Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2016 році в області
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки
№
Зміст завдання
п/п
1.
Забезпечити:

1) Проведення конкурсів
проектів
пропозицій
громадських організацій
та ініціативних груп
області, на реалізацію
яких
надаватиметься
фінансова підтримка з
обласного бюджету

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

Інформація про стан виконання

Управління
Протягом
У 2016 році проведено конкурс з відбору соціальних проектів неурядових
культури
та
року
організацій, спрямованих на розв’язання важливих проблем громадськості області. З
взаємозв’язків
з
94 поданих на участь у конкурсі заявок комісія з конкурсного відбору соціальних
громадськістю,
проектів неурядових організацій визнала переможцями 22 соціальних проекти. На їх
структурні
реалізацію фінансову підтримку з обласного бюджету отримали 19 неурядових
підрозділи
організацій на загальну суму 741 130,43 грн.Проекти реалізовувалися за такими
обласної державної
пріоритетними напрямами: соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб,
адміністрації
учасників антитерористичної операції та їх сімей; популяризація здорового способу
життя; діяльність у сфері культури та масових комунікацій; збереження довкілля,
екологічна освіта та заходи з раціонального природокористування; навчання
проектному менеджменту та підвищення громадянської активності. Сума
фінансування одного поданого проекту за рахунок бюджетних коштів – від 10 до 50
тис. грн.
Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністраціїпроведено конкурс проектних пропозицій громадських організацій,
благодійних фондів та ініціативних груп для формування плану й обсягів
фінансування на 2016 рік. Так, було підтримано 25 проектів та профінансовано 14
проектів на загальну суму 109 489,92 грн:
серія військово–патріотичних вишколів молоді «Гверова сталь - 2016» в
Черкаській області (спільно з ЧММО «Станиця Черкаси Пласту-НСОУ»);реалізація
національно-патріотичних заходів «Військово-патріотичного клубу «Патріот» в
м.Золотоноша (спільно з Золотоніською ММГО «Центр розвитку молоді», ГО «Спілка
воїнів АТО «Черкащани»);літній збір-похід молоді по Холодному Яру „Пізнаємо
рідний край“ в рамках проекту „Відродження духовності та українських традицій
серед молоді“ (спільно з Черкаською обласною громадською організацією „Ресурсний
центр „АНГО”);реалізація проекту «Кузня кадрів» (спільно з ГО «Генерація
майбутнього»);«Паспорт волонтера» (спільно з ініціативною групою “МРЦ”); “Школа
громадської активності” (спільно з ініціативною групою “МРЦ”); обласний конкурс з
образотворчого мистецтва для обдарованих дітей та молоді «Таланти твої,
Черкащино!» (спільно з Черкаською обласною
громадською організацією

2
«Світовид»); літературна молодіжна школа-табір «Калавурня» (спільно з ЧМО ВМГО
«Фундація регіональних ініціатив»);конкурс молодих виконавців джазу «ДжазПалітра» (спільно з ініціативною групою викладачів та студентів музичного училища
ім.С. С. Гулака-Артемовського);проведення заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції
до Дня пам’яті людей, які померли від СНІД під гаслом «Пам’ятати щоб жити!»
(спільно з ЧОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД»);організація та проведення щорічного літнього терапевтичного табору для
молоді, схильної до вживання ПАР у Черкаські області – «Ковчег» (спільно з ЧБО
ЛЖВ «Від серця до серця»);«Молодь за рівні права» (спільно з «ММГО «Центр
розвитку молоді» м.Золотоноша); інформаційно-просвітницькі заходи з питань
профілактики торгівлі людьми та гендерної рівності (спільно з БФ «Вам»); проведення
інформаційної кампанії з протидії та попередження насильства в рамках Всесвітньої
акції 16 днів проти гендерного насильства під гаслом «Насильству немає
виправдання!» (спільно з ЧОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД»).
Проведення
публічних
2)
Управління
Протягом
У 2016 році проведено 22 засідання за круглим столом; 18 зустрічей з
консультацій
з культури
та
року
громадськістю, зборів; 7 електронних консультацій (обговорення на веб-сайті органу
громадськістю відповідно взаємозв’язків
з
виконавчої влади); 32 інших заходи за участю представників громадськості (форуми,
до орієнтовного плану громадськістю,
конференції, засідання робочих груп, наради тощо) щодо національно-патріотичного
проведення консультацій з структурні
виховання дітей та молоді, будівництвасміттєпереробного заводу та впорядкування
громадськістю на 2016 рік
підрозділи
вуличної торгівлі в м. Черкасах, об'єднання територіальних громад, надання
з
метою
врахування
обласної
державної
земельних ділянок учасникам АТО, соціального захисту громадян, зміни назв
громадської думки під час
топонімів, виконання місцевих бюджетів, обговорення проектів розпоряджень
формування та реалізації адміністрації,
громадська
рада
облдержадміністрації та ряд інших важливих питань.
державної
політики,
обласній
розв’язання
проблемних при
питань, що мають важливе державній
суспільне значення
адміністрації
(за
згодою)
3) Реалізацію
заходів Управління культури Протягом
Інформацію про реалізацію заходів обласної програми розвитку громадянського
обласної
програми та взаємозв’язків з
року
суспільства на період до 2019 року надано обласній раді та розміщено на офіційному
громадськістю,
розвитку
веб-сайті облдержадміністрації (рубрика «Сприяння розвитку громадянського
структурні
громадянського
суспільства»).
суспільства на період до підрозділи обласної
державної
2019 року
адміністрації,
громадська рада при
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обласній державній
адміністрації
(за
згодою)

4) Запровадження

5)

Структурні

Протягом

Проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації організаціями

розпорядниками
підрозділи
року
громадянського суспільства проектів, які виконуються за рахунок бюджетних коштів,
бюджетних
коштів обласної державної
здійснює комісія з конкурсного відбору соціальних проектів неурядових організацій,
обов’язкових моніторингу адміністрації
склад якої затверджено розпорядженням облдержадміністрації від 03.11.2016 № 564.
та оцінки ефективності
реалізації
організаціями
громадянського
суспільства програм і
проектів, які виконуються
за рахунок бюджетних
коштів
Управління культури Протягом
Запровадження
Після завершення виконання проекту неурядові організації, які отримують
та
взаємозв’язків
з
обов’язкової
звітності
року
бюджетні кошти, подають звіти розпоряднику бюджетних коштів та комісії.
громадськістю,
організацій
Інформація про результати реалізації проектів НУО за минулий рік
структурні
громадянського
опублікована на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в рубриці «Сприяння
суспільства,
які підрозділи
розвитку громадянського суспільства».
облдержадміністраотримують
бюджетні
ції,
організації
кошти,
публічного громадянського
доступу
до
такої суспільства в області
звітності
(за згодою)

6) Проведення
роз’яснювальної роботи
серед населення щодо
основ
застосування
вітчизняного
антикорупційного
законодавства

Сектор з питань Протягом
Учасниками тематичних короткострокових семінарів на тему «Правові та
запобігання
та
року
організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні»,
виявлення корупції
організованих у 2016 році Черкаським обласним центром перепідготовки та
обласної державної
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого
адміністрації,
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, загалом стали майже
організації
2,5 тис. їх співробітників і депутатів місцевих рад, а саме: державних службовців –
громадянського
1 111, посадових осіб місцевого самоврядування – 950, працівників держпідприємств
суспільства
в
– 90 та депутатів місцевих рад – 326 осіб. До участі в них залучалися представники
області (за згодою)
органів прокуратури, Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві,
Київській, Чернігівській та Черкаській областях, суду, сектору з питань запобігання
та виявлення корупції обласної державної адміністрації тощо. Під час занять
обговорювалися аспекти здійснення антикорупційної політики в державі, можливі
ситуації, де вірогідна присутність корупційної складової, та алгоритми дій посадових

7) Здійснення постійного
інформування
суспільства
стосовно
проведення
та
результатів
організаційнопрактичних
заходів,
спрямованих
на
зменшення
впливу
корупції на суспільноекономічні відносини
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осіб у разі їх виникнення, напрямки діяльності керівництва державних структур щодо
профілактики корупційних намагань з боку своїх підлеглих та інші питання у сфері
запобігання корупції. Присутні отримали «електронні кейси», сформовані з
урахуванням потреб слухачів, які містили матеріали відповідних лекцій, презентацій,
методичних посібників, нормативно-правові документи, коментарі, тестові завдання з
основ вітчизняного антикорупційного законодавства тощо.
Під час організації виїзних тематичних семінарів у Катеринопільському,
Корсунь-Шевченківському, Лисянському та Шполянському районах на тему
«Взаємодія органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у вирішенні
регіональних проблем», поряд з іншим, з їх учасниками поглиблено обговорювалися
питання електронного декларування, запобігання конфлікту інтересів, контролю за
виконанням законів у сфері протидії корупції, порядку здійснення дій у справах,
пов’язаних з корупційними правопорушеннями (кримінальних, адміністративних,
цивільно-правових, дисциплінарних). Відповідні знання отримали 846 осіб.
У рамках спільної регіональної інформаційно-просвітницької кампанії
Національного агентства з запобігання корупції та програми розвитку Організації
Об’єднаних Націй у м. Черкасах 19.12.2016 проведено тренінгове навчання на тему
«Конфлікт інтересів – виявляємо, не допускаємо, врегульовуємо», учасниками якого
стали понад 80 представників обласної і районних держадміністрацій, територіальних
органів центральних органів виконавчої влади в області та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Управління культури Протягом
Вживалися цільові заходи з метою поширення знань про антикорупційне
та взаємозв’язків з
року
законодавство серед населення області та активного інформування стосовно
громадськістю,
результатів роботи по запобіганню і протидії корупції. За участі голови обласної
сектор з
питань
державної адміністрації, керівників прокуратури області, Головного управління
запобігання
та
Національної поліції та управління Служби безпеки України в області проведено 4
виявлення корупції
спільні брифінги та прес-конференції для засобів масової інформації, темами яких
обласної державної
були різноманітні аспекти антикорупційної роботи в регіоні. В друкованих засобах
адміністрації,
масової інформації, на телебаченні, за допомогою радіомовлення та мережі Інтернет
прокуратура області
регулярно подаються матеріали, присвячені питанням протидії корупції та дотичним
(за
згодою),
до цього темам.
Управління захисту
На офіційному веб-сайті облдержадміністрації створено рубрику «Запобігання
економіки в області
Департаменту
проявам корупції», де розміщено інформацію прозаходи, спрямовані на зменшення
захисту економіки
впливу корупції на суспільно-економічні відносини, телефон антикорупційної
Національної поліції
«гарячої» лінії тощо.
України (за згодою),
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Управління Служби
безпеки України в
області (за згодою)

8) Створення
онлайнплатформи
для
комунікації громадських
організацій, активістів
та представників органів
державної влади
9) Виділення ефірного часу
на місцевих телеканалах
для
щомісячного
висвітлення
питань
розвитку
громадянського
суспільства в області

10) Розроблення за участю
організацій
громадянського
суспільства,
з
урахуванням результатів
публічного
громадського
обговорення,
плану
заходів на наступний рік
щодо
реалізації
Стратегії
2. Організувати:
1) Проведення
правоосвітніх заходів та
виступів
у
засобах
масової інформації щодо
сприяння
розвитку

Громадська
рада Протягом
В соціальній мережі Фейсбук створено сторінку «Громадська рада при
при
обласній
року
Черкаській ОДА».
державній
адміністрації
(за
згодою)
Місцеві
Протягом
Ряд телепрограм за участі представників органів влади, громадськості
телеорганізації (за
року
присвячено темі розвитку громадянського суспільства в Україні й області, наприклад:
згодою)
«Країна, яка нам потрібна», «Влада і громада», «Студія+» (обласні телеканал і радіо
«Рось»), «Народний контроль», «Суспільні питання», «Акценти» (обласний телеканал
«ВІККА»), «Спеціальний репортаж» (обласний телеканал «Ятрань»), «Актуально»,
«Гострий кут», «Народний мікрофон» (місцевий телеканал «Жасмін») та ін. В ефірі
інформаційних випусків новин місцевих телеканалів «Рось», «ВІККА», «Експо-ТВ»,
«Сміла-ТВ», «Умань-ТВ», «Альфа» та ін. постійно повідомляється про проведені
заходи, а також систематично транслюються соціальні ролики, частина з яких
розроблялася громадськими організаціями.
Управління культури Щорічно
З урахуванням пропозицій державних органів виконавчої влади, організацій
та взаємозв’язків з
до 25
громадянського суспільства розроблено План заходів щодо реалізації у 2017 році в
громадськістю
грудня області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
обласної державної
Україні на 2016-2020 роки (далі – план заходів), який обговорено на засіданні ради
адміністрації, рада
сприяння розвитку громадянського суспільства при обласній державній адміністрації
сприяння розвитку
та 29.12.2016 затверджено обласною державною адміністрацією.
громадянського
План заходів розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної
суспільства
при
адміністрації
в рубриці „Сприяння розвитку громадянського суспільства“.
обласній державній
адміністрації
згодою)

(за

Головне
Протягом
Головним територіальним управлінням юстиції у області проводилась активна
територіальне
року
правоосвітня та правороз’яснювальна робота з питань розвитку громадянського
управління юстиції
суспільства в Україні.Так, 12.10.2016 проведено бесіду на тему: «Стан та перспективи
у області
розвитку громадянського суспільства в Україні» для трудового колективу
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради. 14.11.2016
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громадянського
суспільства в Україні

2) Оформлення
у
загальноосвітніх
навчальних
та
бібліотечних
закладах
області
книжкових
виставок,
тематичних
полиць щодо стану та
розвитку
громадянського
суспільства

проведено бесіду на тему: «Сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні» для трудового колективу Державної екологічної інспекції у Черкаській
області; 07.12.2016 – для трудового колективу Служби автомобільних доріг у
Черкаській області; 13.12.2016 – для трудового колективу Черкаської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби в Черкаській області (№ 62).
Загалом, упродовж 2016 року Головним територіальним управлінням юстиції у
області проведено 4правоосвітні заходи (охоплено 133 особи) та здійснено 6 виступів
у місцевих засобах масової інформації.
Управління освіти Протягом
У бібліотеках навчальних закладів області діють книжкові виставки та тематичні
і науки, управління
року
полиці на тему розвитку громадянського суспільства: „Захист прав дитини – це
культури
та
завдання школи та держави“, „Дитина: твої права та обов’язки“, „Закон і право для
взаємозв’язків
з
всіх єдині“, „Пізнай свої права та обов’язки“, „Громадянське суспільство і правова
громадськістю
держава“, „Право – мистецтво добра і справедливості“.
обласної державної
Питання розвитку громадянського суспільства вивчаються учнями 9-х класів
адміністрації,
загальноосвітніх навчальних закладів області під час вивчення навчального предмета
громадська
рада
„Основи правознавства“, учнями 11-х класів під час вивчення предмета „Людина і
при
обласній
світ“. З метою виховання в учнівської молоді активної громадянської позиції,
державній
формування демократичних цінностей у загальноосвітніх навчальних закладах
адміністрації
(за
області за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів організовано
згодою),
вивчення курсів за вибором та факультативів „Вчимося бути громадянами“, „Права
організації
людини в Україні“, „Громадянська освіта“, „Конституційне право України“, „Ми –
громадянського
громадяни України“, „Основи демократії“, „Практичне право“ тощо.
суспільства
в
У бібліотечних закладах оформлені книжкові виставки, тематичні полички,
області (за згодою)
викладки літератури: «Право і справедливість», «Конституція – оберіг нашої
державності», «Вчимося бути справжніми громадянами», «Основи Української
державності», «Україна! Ти в душі моїй світлина», «Вічно живи Україно»,
«Батьківщина – моя Україна», «Україно, земле рідна, земле сонячна і хлібна»,
«Любіть Україну, як вірні сини», «Боже Україну збережи», «Всім серцем любіть
Україну свою» та ін.
Проведено просвітницькі та правознавчі заходи, спрямовані на зменшення впливу
корупції на суспільно-економічні відносини, а саме: години запитань і відповідей,
інформаційні хвилинки, повідомлення «Обов’язок. Відповідальність. Совість»,
«Людина. Суспільство. Закон»; юридичні діалоги «Правові проблеми», «Правова
абетка»; бесіди, правознавчі години, диспути - «Рядками закону, права і моралі»
тощо.
Серед сільських бібліотек Черкаського району проведено районний огляд-
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конкурс на кращу книжково-ілюстративну композицію «Вічно живи, Україно!» та
визначено переможців конкурсу.23 червня стартував проект співпраці КЗ
«Черкаський районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої
роботи» Черкаської районної ради та Черкаського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Скайп-нарада відбулася в КЗ «РОМЦ
БКР», в ході якої жителі Черкаського району шляхом спілкування в мережі Skype
змогли отримати кваліфіковані поради та консультації досвідченого юриста, послуги
якого оплачує держава.
3. Сприяти:
1) Роботі та проведенню
засідань
громадської
ради, ради сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
при
обласній
державній
адміністрації та інших
консультативнодорадчих органів

Управління
Протягом
У 2016 році проведено 5 засідань громадської ради при обласній державній
культури
та
року
адміністрації, склад якої обрано у 2014 році, розглянуто питання про стан виконання
взаємозв’язків
з
Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року, обласних програм,
громадськістю
проведення конкурсу соціальних проектів неурядових організацій у 2016 році,
обласної державної
удосконалення веб-сайту облдержадміністрації, зокрема, запровадження рубрики
адміністрації,
«Петиції», охорону водних біоресурсів у період весняно-літньої заборони.
громадська рада,
Громадська рада, обрана у 2016 році, провела 7 засідань, на яких розглянуто та
рада
сприяння
обговорено питання щодо роботи комунальних закладів охорони здоров’я;
розвитку
фінансування проектів розвитку області з Державного фонду регіонального розвитку;
громадянського
ремонту Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного
суспільства
при
театру імені Т. Г. Шевченка; збереження парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
обласній державній
загальнодержавного значення «Козачанський парк»; результатів проведення
адміністрації
(за
конкурсів на посади директорів комунальних закладів, установ, підприємства,
згодою),
заповідників
галузі
культури
обласного
підпорядкування;
будівництва
організації
сміттєпереробного заводу в м. Черкасах; внесення змін до рішень Черкаської міської
громадянського
ради про відміну здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із
суспільства
в
застосуванням електронної системи закупівельProzorro у м. Черкаси; принципів
області (за згодою)
формування тарифів на житлово-комунальні послуги, опалення, природний газ,
електроенергію, водопостачання, а також урядових заходів із спрощення порядку
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, підтримки енергозбереження; ремонту автомобільних доріг;
встановлення світлофорів та зовнішнього освітлення на аварійно небезпечній ділянці
по вул. Чигиринській у с. Червона Слобода Черкаського району; проектів обласного
бюджету на 2017 рік; заслухано та схвалено річний звіт голови облдержадміністрації
Ю. Ткаченка про виконання програм економічного і соціального розвитку Черкаської
області тощо. У засіданнях взяли участь голова облдержадміністрації Ю. Ткаченко,
його заступники, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ,
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організацій.
Представники громадської ради та громадських організацій увійшли до складу
різних комісій та робочих груп з питань розвитку відповідних галузей.
У листопаді-грудні 2016 року проведено засідання ради сприяння розвитку
громадянського суспільства при обласній державній адміністрації, в ході
якихобговорено питання розвитку громадянського суспільства на території області,
виконання заходів щодо реалізації обласної програми розвитку громадянського
суспільства на період до 2019 року, розглянуто пропозиції щодо створення в області
громадського ресурсного центру, пріоритетних напрямів роботи ради.
2) Проведенню
заходів, Управління
Протягом
У навчальних закладах області діють 1 567 волонтерських загонів, які
спрямованих
на обласної державної
року
об’єднують 14 435 учнів. Їх основними завданнями є допомога людям похилого віку,
популяризацію
адміністрації:
інвалідам, ветеранам війни, праці, організація пошукової роботи, впорядкування
благодійництва
та освіти і науки,
братських могил, пам’ятників загиблим солдатам, інших пам’ятних знаків.
розвиток
охорони здоров’я,
Учнівські волонтерські організації активно співпрацюють із місцевими
волонтерського
руху, екології
та
осередками Товариства Червоного Хреста в Україні, громадською організацією
визнання
праці
та природних
,,Волонтер Черкащини“, благодійною організацією ,,Центр допомоги армії“. У рамках
суспільних
досягнень ресурсів,
співпраці проводяться різноманітні місячники та акції милосердя. Під час акцій юні
волонтерів
щодо Департамент
активісти збирають для своїх підопічних продукти харчування, одяг, взуття, іграшки,
соціальної
допомоги, соціального
канцтовари, організовують ярмарки-продажі, збирають кошти на лікування хворим,
соціальної
підтримки, захисту населення
допомагають інвалідам, людям похилого віку. Волонтерські загони надають посильну
соціальної реабілітації, обласної державної
допомогу понад 9 тис. одиноким престарілим, ветеранам та учасникам Другої світової
соціальної
адміністрації,
війни, а також 1,5 тис. родинам учасників антитерористичної операції та Революції
профілактики, охорони обласний
центр
гідності. Школярі плетуть маскувальні сітки для воїнів, виготовляють обереги,
здоров’я,
охорони соціальних служб
малюють малюнки, пишуть листи солдатам, проводять благодійні концерти та
навколишнього
для сім’ї, дітей та
ярмарки, кошти від яких передають на потреби армії та для поранених бійців,
природного середовища молоді,
обласна
відвідують поранених у медичних установах. Сім’ям загиблих в АТО надається
організація
посильна допомога з боку учнівських організацій.
Товариства
Керівництво та медичні працівники установ охорони здоров’я області разом із
Червоного Хреста
волонтерськими організаціями постійно активно беруть участь у наданні допомоги
України
(за
учасникам АТО (збір продуктів, коштів, медикаментів, ремонт автотранспорту).
згодою),
Медичними працівниками установ спільно з працівниками Червоного Хреста
організації
проводиться медико-соціальне обслуговування одиноких людей пенсійного віку, а
громадянського
також багатодітних і малозабезпечених сімей.
суспільства
в
В обласному центрі дитячої онкології та гематології проводилася закупівля
області (за згодою)
медикаментів, медичного обладнання, проведено ремонтні роботи коштом та
зусиллями спонсорів і волонтерів.
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За сприяння Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль, народних
депутатів України, міської ради КП «Уманська міська лікарня» отримала в 2016 році
медичну апаратуру для формування відділення невідкладних станів.
КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради»
спільно з Асоціацією молодих донорів України проводиться робота щодо залучення
молоді до донорства. З цією метою періодично проводяться акції з безоплатної здачі
крові. За 2016 рік проведено 5 акцій та залучено близько 100 донорів.
КЗ «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»
Черкаської обласної ради співпрацює на волонтерських засадах із неурядовими
благодійними організаціями ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД» та ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця». Волонтери неурядових організацій у
рамках співпраці здійснюють надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим пацієнтам
та членам їх сімей на базі КЗ «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби
зі СНІДом».
За активної суспільної позиції медичних працівників та залучення ними
мешканців м. Черкаси у 2016 році реконструйовано центральну алею КНП «Перша
Черкаська міська лікарня» Черкаської міської ради за рахунок коштів громадського
бюджету на суму 997,16 тис. грн.
В області проживає понад 97 тис. інвалідів, у тому числі майже 65,4 тис. інвалідів
загального захворювання, 3 тис. інвалідів профзахворювання, 5,3 тис. інвалідів війни,
514 інвалідів армії, майже 6,2 тис. інвалідів-чорнобильців, 11,4 тис. інвалідів з
дитинства та понад 5,3 тис. дітей-інвалідів.
Рішенням обласної ради від 30.01.2014 затверджено обласну комплексну
програму «Турбота» на 2014-2020 роки з метою посилення уваги суспільства до
потреб соціально вразливих верств населення, забезпечення належного їх соціального
захисту.
На території області функціонує 7 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів
та 1 центр професійної реабілітації інвалідів, в яких реабілітаційні послуги отримали
понад 597 осіб, з них: 548 дітей-інвалідів.
У системі органів соціального захисту діє 14 будинків-інтернатів
(психоневрологічних, спеціальних дитячих, для громадян похилого віку, ветеранів
війни та праці), в яких на повному державному забезпеченні проживає 2 297 осіб.
У 2016 році соціальними робітниками спільно з виконкомами сільських та
селищних рад проведено 5 287 обстежень матеріально-побутових умов проживання
різних категорій громадян похилого віку, в результаті виявлено, що різної соціальної
допомоги потребує 2 950 осіб.
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На території області функціонує 29 територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, в
яких на обліку перебуває майже 73 000 осіб. У 25 стаціонарних відділеннях
територіальних центрів, розрахованих на 686 ліжок, постійно проживає 641 одинокий
громадянин похилого віку та інвалід.
За рахунок державного бюджету обласним відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів передбачено видатки на фінансову підтримку громадських
організацій інвалідів для здійснення заходів статутними органами громадської
організації та матеріальне заохочення працівників громадських організацій у сумі
1 128,3 тис. грн.
У 2016 році на здійснення статутної діяльності обласним громадським
організаціям по КТКВ 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів» виділено 600,0 тис. грн.
5 центрам соціальної реабілітації дітей-інвалідів (мм. Тальне, Сміла,
Звенигородка, Умань, Черкаси) надано фінансову допомогу на придбання
реабілітаційного обладнання на загальну суму 365,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 79% органів виконавчої влади облаштовано засобами для
безперешкодного доступу маломобільного населення
до приміщень органів
державної влади. Відсоток необлаштованих приміщень зазначеними засобами
викликаний відсутністю технічних умов у будівлі або відсутністю коштів на ці цілі.
В мм. Черкаси, Умань, Золотоноша та Канівському, Лисянському, КорсуньШевченківському, Уманському, Чорнобаївському районах функціонує транспортна
служба з надання транспортних послуг особам з вадами опорно-рухового апарату,
інвалідам війни.За звітний період територіальні центри надали транспортні послуги
9 870 особам, які обслуговуються у територіальних центрах. Проводиться робота по
впровадженню соціальної послуги – соціальне таксі.
В області на міських та приміських автобусних маршрутах загального
користування працює 65 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Станом на 01.11.2016 видано 447 інвалідних візків та 865 інших технічних
засобів реабілітації.
Департамент соціального захисту населення тісно співпрацює з громадськими
організаціями: ЧОО ВОІ «Союз організацій інвалідів України»; ЧОО Українського
товариства сліпих; ЧОО Українського товариства глухих; ЧОО ВГО «Союз
Чорнобиль України»; ГО «Черкаський обласний Центр навчальної реабілітації
інвалідів»; ЧОО «Громадська організація людей з обмеженими можливостями
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«ДЕНЬ»; ЧОО «Надія»; ГО «Молодіжна організація інвалідів «Перехрестя»; обласне
громадсько-соціальне об’єднання «Асамблея інвалідів Черкащини» та ін.
В області проживає понад 112 тисяч громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, з них 7 211 інвалідів, 9 316 ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС, 18 148 дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, в тому числі 48
дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС (у 2015 році – 118,4
тис. осіб, у 2014 – 120 тис. осіб).
332,6 тис. грн передбачено у місцевих бюджетах на забезпечення фінансової
підтримки статутної діяльності місцевих осередків чорнобильських громадських
організацій.На забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності обласних
громадських організацій інвалідів «Союз Чорнобиль України» та «Діти Чорнобиля» з
обласного бюджету виділено відповідно 71 тис. грн та 62 тис. грн.
При територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) запроваджений волонтерський рух «Пенсіонер – пенсіонеру», в якому беруть
участь 3 443 пенсіонерів різного віку. Вони виявляють одиноких хворих, які
потребують обслуговування та соціальної допомоги, надають цим людям послуги по
дрібному ремонту одягу, побутової техніки, доставці продуктів із магазину чи ринку,
приготуванні їжі, особистій гігієні, обробці присадибних ділянок, оплаті платежів,
оформленню субсидій, супроводжують престарілих та інвалідів до лікарні. Надано
допомогу 7 425 особам, які потребували різних видів послуг.
Спільно з Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром у вересні
реалізовано проект «Паспорт волонтера», метою якого є популяризація
волонтерського руху на Черкащині, залучення якомога більше молодих людей до
благодійних заходів та створення єдиної бази соціально активної молоді.
05.12.2016 до Дня волонтера черкаських волонтерів відзначили нагородами:
ювілейною відзнакою “Холодний Яр” – Євгена Грендиша та Лілію Усик; пам’ятною
відзнакою “420 років із Дня народження Богдана Хмельницького” – одного з
наймолодших волонтерів В’ячеслава Джулая та Андрія Невмитого.Більше 30
волонтерів нагородили Почесними грамотами облдержадміністрації, серед них і
військових священиків. Волонтерів привітали голова облдержадміністрації
Ю. Ткаченко, голова обласної ради О. Вельбівець.Голова облради вручив почесні
грамоти.
Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центри) проведено
5 тренінгових занять на базі «Школи волонтерів» (м. Сміла) – 70 учасників та 2
засідання координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху
за участю голів громадських організацій та керівників волонтерських штабів
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(управління соціального захисту населення Уманської міської ради) –21 учасник.
Розповсюджено 240 буклетів серед населення.
До Міжнародного дня волонтера 21 волонтера нагороджено грамотами обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
25 волонтерів допомагали по господарству одиноким людям похилого віку та
ветеранам Другої світової війни (охоплено 70 осіб); 30 волонтерів залучалися до
облаштування пам’ятників та меморіалів;196 волонтерів взяли участь у різноманітних
заходах та акціях (охоплено 1 287 осіб);20 волонтерів збирали речі, продукти
харчування для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.
З 4 по 24 квітня в області була проведена XI Всеукраїнська благодійна акція
«Врятуй життя дитині», мета якої збір коштів на придбання медичного обладнання
для реанімаційних відділень в обласні лікарні України (організатор – Всеукраїнський
благодійний фонд «Серце до серця»). За сприяння центрів та відділів освіти і науки
Черкаського регіону до проведення акції залучено 208 волонтерів із 16 районів та 3
міст області. Під час проведення акції зібрано кошти на суму 51 464,46 грн.
На базі Черкаського міського центру створено «Черкаський центр гостинності», в
якому внутрішньо переміщені особи можуть безоплатно отримати одяг, взуття,
предмети особистої гігієни, продукти харчування та медикаменти. Діяльність центру
гостинності відбувається за участі 6 волонтерів у тісній співпраці з релігійними та
благодійними
організаціями,
соціально-відповідальними
підприємцями,
небайдужими громадянами м. Черкаси. З початку діяльності центру гостинності 5 516
черкащан передали благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. 4 931
особа даної категорії населення скористалася послугами центру гостинності.
Структурні
3) Проведенню
Протягом
Письмових запитів від організацій громадянського суспільства щодо проведення
підрозділи
обласної
громадської експертизи
року
громадської експертизи діяльності облдержадміністрації не надходило.
діяльності
органів державної
виконавчої
влади адміністрації,
відповідно до постанови громадська рада при
обласній державній
Кабінету
Міністрів адміністрації
(за
України від 05.11.2008 згодою)
№ 976
4) Висвітленню в засобах Управління
Протягом
На офіційному веб-порталі облдержадміністрації регулярно розміщаються статті
масової
інформації культури
та
року
відповідної тематики в рубриці «Новини», наприклад: «В області втілюють соціальні
заходів щодо реалізації в взаємозв’язків
з
проекти», «Президент підписав Указ про сприяння розвитку громадянського
області
Стратегії
із громадськістю
суспільства», «Реалізація Програми розвитку громадянського суспільства»,
залученням
обласної державної
«Управління ОДА розпочинає відбір проектних пропозицій ГО». Постійно
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(за
згодою),
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Провести моніторинг та
оцінку із залученням
організацій
громадянського
суспільства
проекту
річного
звіту
про
виконання плану заходів
з реалізації Стратегії

Управління
культури
та
взаємозв’язків
з
громадськістю
обласної державної
адміністрації, рада
сприяння розвитку
громадянського
суспільства
при
обласній державній
адміністрації
(за
згодою)

13
поповнюються рубрики «Сприяння розвитку громадянського суспільства»,
«Громадська рада». Надати свої пропозиції до проектів рішень облдержадміністрації,
щодо діяльності органів влади тощо всі бажаючі мають змогу відвідавши рубрики
веб-порталу облдержадміністрації «Консультації з громадськістю», «Он-лайн
приймальня».
У друкованих ЗМІ області постійно публікуються матеріали щодо розвитку
громадянського суспільства, позитивної практики діяльності громадськості,
використання різноманітних форм демократії участі, реалізації та захисту прав і
свобод
громадян,
оприлюднення
результатів
соціологічних
досліджень.
Найактивнішими були газети: «Черкаський край», «Нова Доба», «Вечірні Черкаси»,
«Сільські обрії», «Місто робітниче», «Понад Тікичем», «Дніпрова зірка».
Запроваджено окрему номінацію «Громадянське суспільство» творчого конкурсу
редакцій друкованих, електронних ЗМІ та журналістів області.
Щомісячно місцева преса друкує близько 70 статейщодо популяризації реформи
децентралізації, позитивної діяльності об’єднаних територіальних громад.До
інформаційної кампанії щодо розвитку громадянського суспільства також долучилися
місцеві інтернет-видання: «Прес-центр», «ІнфоМіст», «Центр черкаських медіа»,
«ВиЧЕрпно», «Прочерк», «Про все» та ін., на веб-сторінках яких щомісячно
оприлюднюються понад 150 матеріалів відповідної тематики.
СіченьЗ метою проведення публічного моніторингу та оцінки проект річного звіту про
лютий виконання плану заходів з реалізації Стратегії розміщено на офіційному веб-сайті
2017 року облдержадміністрації в рубриці «Сприяння розвитку громадянського суспільства».

