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Інформація про виконання у 2015 році заходів щодо реалізації обласної програми
розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року
№
з/
п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці

Строк
виконання,
роки

Очікуваний результат

Інформація про стан виконання

1

Розробити, затвердити та
запровадити Положення про
проведення консультацій з
громадськістю щодо проектів
нормативно-правових актів,
регіональних і місцевих
програм,
звітів головних розпорядників
бюджетних коштів про їх
освоєння,
розрахунків тарифів на
житлово-комунальні послуги,
заходів із захисту прав людини

Структурні
підрозділи обласної
державної
адміністрації,
громадська рада
при обласній
державній
адміністрації

2015

Затверджене положення,
100% проектів нормативноправових актів обговорені з
представниками
громадськості.
Громадськість залучена до
процесу підготовки та
виконання соціально
важливих управлінських
рішень, враховуються
пропозиції отримані в
процесі проведення
консультацій.

2

Залучати представників
громадської ради до участі у
засіданнях колегій обласної
державної адміністрації, її
структурних підрозділів,
постійних комісій обласної

Структурні
підрозділи обласної
державної
адміністрації,
обласна рада,
виконавчий комітет

20152019

Врахування у прийнятті
управлінських рішень
пропозицій наданих
профспілковими
організаціями

Постановою КМУ від 03.11.2010 № 996
затверджено Порядок проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, яким передбачено проведення
консультації з громадськістю щодо проектів
нормативно-правових
актів,
які
стосуються
конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;
передбачають провадження регуляторної діяльності у
певній сфері; визначають стратегічні цілі, пріоритети
і завдання у відповідній сфері державного управління
(у тому числі проекти державних і регіональних
програм економічного, соціального і культурного
розвитку, рішення стосовно їх
виконання);
передбачають надання пільг чи встановлення
обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів
громадянського суспільства; стосуються витрачання
бюджетних коштів (звіти головних розпорядників
бюджетних коштів за минулий рік) тощо.
Голова Федерації профспілок Черкаської області
Шевченко П. В. є постійним членом колегії обласної
державної адміністрації. Голова обласного комітету
Профспілки працівників освіти і науки України
Жалдак О. Д. є членом колегії управління освіти і
науки обласної державної адміністрації, яка відстоює
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ради, виконавчого комітету
Черкаської міської ради з
розгляду питань, пов’язаних з
інтересами працюючих і
захистом трудових прав
громадян

Черкаської міської
ради, профспілкові
організації,
Федерація
профспілок
Черкаської області

Забезпечити участь
керівників структурних
підрозділів обласної
державної адміністрації у
засіданнях громадської ради
при обласній державній
адміністрації у разі її
звернення

Структурні
підрозділи обласної
державної
адміністрації

20152019

інтереси і трудові права працівників освіти.
Під час проведення колегій управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації впродовж
2015 року була забезпечена участь у них
представників профспілкових організацій щодо
розгляду
питань,
пов’язаних
із
інтересами
працюючих і захистом трудових прав громадян.
Зокрема, голова Черкаської обласної профспілки
медичних працівників Валентина Кочубей входить до
складу колегії й бере участь у її засіданнях. Участь у
них відповідно до питань, які розглядаються, беруть
голова Федерації профспілок Черкаської області
Петро Шевченко та члени громадської ради при
обласній державній адміністрації.
Представники громадської ради при обласній
державній адміністрації брали участь у засіданнях
постійних комісій обласної ради.
Громадська рада при Черкаському міському
голові (затверджена розпорядженням міського голови
від 06.04.2015 № 42-р) постійно отримує для
ознайомлення та надання пропозицій всі проекти
рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради,
в тому числі ті, що пов’язані з інтересами працюючих
і захистом трудових прав громадян.
Забезпечення взаємодії
У 2015 році проведено 8 засідань громадської
громадської ради при
ради при обласній державній адміністрації, а також
обласній державній
ряд
зустрічей
голови
обласної
державної
адміністрації з обласною
адміністрації з членами громадської ради.
державною адміністрацією
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).
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4 Проводити щорічний обласний
конкурс проектів для інститутів
громадянського суспільства,
спрямованих на розв’язання
важливих проблем
громадськості області,
визначених громадською
радою при обласній державній
адміністрації. Розробити та
прийняти відповідне
положення про конкурс у
співпраці з громадською радою
при обласній державній
адміністрації.
5 Створити ресурсний центр
громадських організацій
області та м. Черкаси,
забезпечити його
функціонування на базі
адміністративного
приміщення колишньої
тютюнової фабрики
6 На веб-сайті обласної
державної адміністрації
створити розділ
„Суспільство“ і забезпечити
доступ до нього з головної
сторінки вказаного веб-сайту,
здійснювати його постійне
оновлення
7

Організовувати в рамках
соціального замовлення
проведення незалежних

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
обласної державної
адміністрації,
громадська рада при
обласній державній
адміністрації,
інститути
громадянського
суспільства області

20152019

Обласна рада,
2015Черкаська міська
2019
рада за участю
громадських
організацій області,
органів
самоорганізації
населення
Департамент
2015інформаційної
2019
діяльності та
комунікацій з
громадськістю,
структурні
підрозділи обласної
державної
адміністрації
Переможці конкурсу 2015соціального
2019
замовлення,

Щорічно визначені
щонайменше п’ять
напрямків фінансування
проектів. Поліпшення
ситуації у визначених
напрямках. Залучення
ресурсів організацій
інституцій громадянського
суспільства для розв’язання
важливих проблем
життєдіяльності області

У листопаді-грудні 2015 року проведено конкурс
з відбору соціальних проектів неурядових організацій,
спрямованих на розв’язання важливих проблем
громадськості області згідно з 8 пріоритетними
напрямами (розпорядження облдержадміністрації від
16.11.2015 № 572). Розроблено та прийнято
положення про конкурс у співпраці з громадською
радою (розпорядження облдержадміністрації від
30.10.2015 № 547). Конкурсна комісія відібрала 14
кращих проектів неурядових організацій, на їх
реалізацію з обласного бюджету профінансовано
272 964 грн.

Стимулювання та
підвищення ефективності
соціально важливої
діяльності громадських
організацій області та
м. Черкаси

До проекту „Програми соціально-економічного і
культурного розвитку міста Черкаси на 2016 рік“
внесені пропозиції щодо виділення коштів для
створення ресурсного центру громадських організацій
міста на базі адміністративного приміщення
колишньої тютюнової фабрики.

Забезпечення зручного
доступу користувачів
мережі Інтернет до
інформації про стан
розвитку громадянського
суспільства в області

На веб-сайті обласної державної адміністрації
створено
розділ
„Суспільство“
(рубрика
„Черкащина“), забезпечено доступ до нього з
головної сторінки веб-сайту, здійснюється його
постійне оновлення.

Здійснення науково
обґрунтованих
незалежних соціологічних

Незалежні
соціологічні
дослідження
проводилися у зв’язку з відсутністю коштів.

не
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9

соціологічних досліджень
щодо соціально-економічної
ситуації та суспільних
відносин в області,
визначення рейтингу
регіональних проблем, які
потребують першочергового
розв’язання. Створити на вебсайті обласної державної
адміністрації електронний
архів відповідних досліджень
Проводити публічні звіти про
стан виконання заходів щодо
розвитку громадянського
суспільства в області

Організовувати та проводити
депутатські слухання
обласної ради з тематики
розвитку громадянського
суспільства в області

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
обласної державної
адміністрації

досліджень та врахування
їх результатів під час
прийняття і виконання
управлінських рішень

Департамент
Щороку Забезпечення щорічного
інформаційної
з 2015 публічного підбиття
діяльності та
підсумків розвитку
комунікацій з
громадянського
громадськістю
суспільства в області,
обласної державної
визначення заходів для
адміністрації,
подальшого поліпшення
громадська рада при
ситуації у зазначеній
обласній державній
сфері
адміністрації
Секретаріат обласної Щороку Інформування
ради, Департамент
з 2015 депутатського корпусу
інформаційної
обласної ради про
діяльності та
проблеми розвитку
комунікацій з
громадянського
громадськістю
суспільства в області,
обласної державної
вжиття спільно з
адміністрації,
громадськістю заходів,
громадська рада при
спрямованих на їх
обласній державній
розв’язання
адміністрації

Публічні звіти про стан виконання заходів щодо
розвитку громадянського суспільства в області
оприлюднюються на веб-сайті облдержадміністрації
(рубрики „Сприяння розвитку громадянського
суспільства“, „Громадська експертиза“).
ВГО ,,Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із
інтелектуальною недостатністю“ провела громадську
експертизу діяльності облдержадміністрації з надання
соціальних та адміністративних послуг особам з
інвалідністю внаслідок психічних розладів і
розумової
відсталості
та
їхнім
законним
представникам.
Відповідно до чинного законодавства України
органи місцевого самоврядування та їх посадові
особи самостійно реалізують надані їм повноваження.
У разі, якщо громадська рада має пропозиції
щодо проведення депутатських слухань обласної ради
з тематики розвитку громадянського суспільства в
області, обласна державна адміністрація може
повідомити про це обласну раду.
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10 Розробити положення про
проведення щорічного
обласного форуму інститутів
громадянського суспільства

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
обласної державної
адміністрації,
громадська рада при
обласній державній
адміністрації
11 Забезпечити проведення
Департамент
щорічного обласного форуму інформаційної
інститутів громадянського
діяльності та
суспільства
комунікацій з
громадськістю
обласної державної
адміністрації,
інститути
громадянського
суспільства області
12 Запровадити у практику
Департамент
обговорення та проведення
інформаційної
публічних презентацій
діяльності та
масштабних інвестиційнокомунікацій з
інноваційних проектів, що
громадськістю
впроваджуються в області за
обласної державної
підтримки місцевих органів
адміністрації,
виконавчої влади та органів
обласна рада,
місцевого самоврядування,
Черкаська міська
для інститутів громадянського рада, громадська
суспільства
рада при обласній
раді, інститути
громадянського
суспільства області

2015

Розроблене положення
Обласний форум інститутів громадянського
про проведення щорічного суспільства не проводився та положення про
обласного форуму
проведення щорічного обласного форуму не
інститутів громадянського розроблялося у зв’язку з відсутністю коштів.
суспільства

20152019

Забезпечення висвітлення
діяльності інститутів
громадського суспільства
у області шляхом
проведення щорічного
обласного форуму
інститутів громадянського
суспільства

Обласний форум інститутів громадянського
суспільства не проводився у зв’язку з відсутністю
коштів.

20152019

Забезпечення обговорення
та оперативного
інформування
громадськості про
впровадження
інвестиційних та
інноваційних проектів, що
мають ключове значення
для економічного і
гуманітарного розвитку
області

На офіційному сайті обласної державної
адміністрації, Черкаської міської ради, у віснику
„Місто“ постійно розміщується інформація про
проведення обговорень, публічних презентацій
інвестиційно-інноваційних
проектів,
що
впроваджуються за підтримки місцевих органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування, для інститутів громадянського
суспільства.
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13 Підготувати інформаційні
матеріали для слухачів
семінарів підвищення
кваліфікації кадрів з тематики
розвитку громадянського
суспільства і демократизації
управлінського процесу для
організації навчання
державних службовців,
посадових осіб місцевого
самоврядування

14 Розробити і включити до
професійних програм
підвищення кваліфікації
державних службовців та
посадових осіб місцевого
самоврядування, програм
короткострокових семінарів
теми з навчального модулю
„Розвиток громадянського
суспільства і демократизація
управлінського процесу“ та
забезпечити навчання
відповідних категорій
слухачів

Обласний центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій,
громадська рада при
обласній державній
адміністрації
Обласний центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій,
громадська рада при
обласній державній
адміністрації

20152019

Забезпечення процесу
навчання державних
службовців та посадових
осіб місцевого
самоврядування
методичною літературою
з тематики розвитку
громадянського
суспільства

Учасники
семінарів
забезпечуються
інформаційними матеріалами (в тому числі з
тематики розвитку громадянського суспільства і
демократизації управлінського процесу) відповідно
до програм семінарів на електронних носіях з метою
ефективної організації самостійної роботи слухачів.

20152019

Підвищення рівня
обізнаності державних
службовців та посадових
осіб місцевого
самоврядування у
питаннях розвитку
громадянського
суспільства і
налагодження соціального
партнерства

Обласним
центром
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації кадрів розроблені і включені
до професійних програм підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, програм короткострокових семінарів
теми
з
навчального
модулю
„Розвиток
громадянського
суспільства
і
демократизація
управлінського процесу“, а саме: Структура
громадянського суспільства. Волонтерство. Сприяння
розвитку громадянського суспільства. Взаємодія
органів влади та громадянського суспільства.
За результатами проведених навчань у 2015 році
підвищили кваліфікацію з даної тематики 478
посадових осіб місцевих органів влади.

