Інформація про виконання у 2017 році заходів щодо реалізації обласної програми
розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року
№
з/
п

Найменування заходу

2

Залучати представників
громадської ради до участі у
засіданнях колегій обласної
державної адміністрації, її
структурних підрозділів,
постійних комісій обласної
ради, виконавчого комітету
Черкаської міської ради з
розгляду питань, пов’язаних з
інтересами працюючих і
захистом трудових прав
громадян

Відповідальні
виконавці

Строк Очікуваний результат
виконання,
роки
Структурні
2015- Врахування у прийнятті
підрозділи обласної 2019 управлінських рішень
державної
пропозицій наданих
адміністрації,
профспілковими
обласна рада,
організаціями
виконавчий комітет
Черкаської міської
ради, профспілкові
організації,
Федерація
профспілок
Черкаської області

Інформація про стан виконання

Голова Федерації профспілок Черкаської області
Шевченко П. В. є постійним членом колегії обласної
державної адміністрації, представники профспілкових
організацій – членами колегій структурних підрозділів
обласної державної адміністрації.
До участі у засіданнях відповідно до питань, які
розглядалися, запрошувалися члени громадської ради при
обласній державній адміністрації.
Представники громадської ради при обласній
державній адміністрації брали участь у засіданнях
постійних комісій обласної ради.
У квітні 2017 року, у зв’язку з закінченням строку
повноважень складу громадської ради при міському
голові м. Черкаси, департаментом організаційного
забезпечення виконавчого комітету Черкаської міської
ради було підготовлено проект рішення з метою
приведення діяльності громадської ради у відповідність
до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
№ 966 „Про забезпечення участі у формуванні
та реалізації державної політики“ та подальшої реалізації
громадянами конституційних прав на участь в управлінні
державними справами. Черкаською міською радою
проект рішення не підтримано та знято з розгляду
з рекомендацією утворити дорадчий орган при міському
голові.

2
Забезпечити участь
керівників структурних
підрозділів обласної
державної адміністрації у
засіданнях громадської ради
при обласній державній
адміністрації у разі її
звернення
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
3

Структурні
підрозділи обласної
державної
адміністрації

2015- Забезпечення взаємодії
2019 громадської ради при
обласній державній
адміністрації з
обласною державною
адміністрацією

У 2017 році проведено 10 засідань громадської ради
при обласній державній адміністрації. У засіданнях взяли
участь голова обласної державної адміністрації, його
заступники, керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, установ, організацій.

Департамент
2015- Щорічно визначені
культури та
2019 щонайменше п’ять
взаємозв’язків з
напрямків фінансування
громадськістю
проектів. Поліпшення
обласної державної
ситуації у визначених
адміністрації,
напрямках. Залучення
громадська рада при
ресурсів організацій
обласній державній
інституцій
адміністрації,
громадянського
інститути
суспільства для
громадянського
розв’язання важливих
суспільства області
проблем життєдіяльності
області

У 2017 році проведено конкурс з відбору соціальних
проектів неурядових організацій. Із 39 поданих на участь
у конкурсі заявок конкурсна комісія визнала
переможцями 14 соціальних проектів, на реалізацію яких
неурядові організації отримали фінансову підтримку
з обласного бюджету на загальну суму 794 тис.грн.

Обласна рада,
Черкаська міська
рада за участю
громадських
організацій області,
органів
самоорганізації
населення

У 2016 році планувалося створити ресурсний центр
громадських організацій міста Черкаси на базі
адміністративного приміщення колишньої тютюнової
фабрики (вул. Благовісна, 170).
Враховуючи внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо децентралізації повноважень
з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, розширення
повноважень
органів
місцевого
самоврядування
та оптимізації надання адміністративних послуг,
у зазначених приміщеннях розміщено новостворене
управління з питань державної реєстрації.

2015- Стимулювання та
2019 підвищення
ефективності соціально
важливої діяльності
громадських
організацій області та
м. Черкаси
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6

7

На веб-сайті обласної
державної адміністрації
створити розділ
„Суспільство“ і забезпечити
доступ до нього з головної
сторінки вказаного веб-сайту,
здійснювати його постійне
оновлення
Організовувати в рамках
соціального замовлення
проведення незалежних
соціологічних досліджень
щодо соціально-економічної
ситуації та суспільних
відносин в області, визначення
рейтингу регіональних
проблем, які потребують
першочергового розв’язання.
Створити на веб-сайті обласної
державної адміністрації
електронний архів відповідних
досліджень

Департамент
культури та
взаємозв’язків з
громадськістю,
структурні
підрозділи обласної
державної
адміністрації
Переможці
конкурсу
соціального
замовлення,
Департамент
культури та
взаємозв’язків з
громадськістю
обласної державної
адміністрації

20152019

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

20152019

Здійснення науково
обґрунтованих
незалежних
соціологічних
досліджень та
врахування їх
результатів під час
прийняття і виконання
управлінських рішень

На цей час у приміщенні по вул. Благовісна, 170
створено належні умови для діяльності волонтерських
і громадських організацій, залучених до оборонної
роботи, військово-патріотичного виховання громадян,
соціальної
реабілітації
та
адаптації
учасників
антитерористичної
операції, зокрема: благодійної
організації „Центр допомоги армії“; громадської
організації „Наш батальйон“; волонтерської ініціативи
„Центр гостинності“; громадської організації „Спільнота
біженців з Донецька та Сходу України“; громадської
організації „Спортивний Клуб „АмбросКросФайт“;
громадської організації „Центр забезпечення військових
в зоні АТО“.
На веб-сайті обласної державної адміністрації
створено розділ „Громадянське суспільство“, забезпечено
доступ до нього з головної сторінки веб-сайту,
здійснюється його постійне оновлення.

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

4
8

Проводити публічні звіти про
стан виконання заходів щодо
розвитку громадянського
суспільства в області

Департамент
Щороку Забезпечення
культури та
з 2015 щорічного публічного
взаємозв’язків з
підбиття підсумків
громадськістю
розвитку
обласної державної
громадянського
адміністрації,
суспільства в області,
громадська рада
визначення заходів для
при обласній
подальшого
державній
поліпшення ситуації у
адміністрації
зазначеній сфері

9

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

Секретаріат
Щороку Інформування
обласної ради,
з 2015 депутатського корпусу
Департамент
обласної ради про
культури та
проблеми розвитку
взаємозв’язків з
громадянського
громадськістю
суспільства в області,
обласної державної
вжиття спільно з
адміністрації,
громадськістю заходів,
громадська рада
спрямованих на їх
при обласній
розв’язання
державній
адміністрації
Департамент
2015- Забезпечення
культури та
2019 висвітлення діяльності
взаємозв’язків з
інститутів
громадськістю
громадського

11 Забезпечити проведення
щорічного обласного форуму
інститутів громадянського
суспільства

Публічні звіти про стан виконання заходів щодо
розвитку громадянського суспільства в області
оприлюднюються на веб-сайті облдержадміністрації
(рубрика „Громадянське суспільство/Сприяння розвитку
громадянського суспільства“).
Упродовж 2017 року проведено семінари, тренінги,
навчання, зустрічі, „круглі столи“, засідання громадської
ради при обласній державній адміністрації за участю
інститутів громадянського суспільства, населення,
експертів,
органів
влади
з
питань
розвитку
громадянського суспільства, обговорення проектів
нормативно-правових актів, об’єднання територіальних
громад,
фінансування
громадських
організацій,
впровадження механізму соціального замовлення,
виконання місцевих бюджетів та інших важливих питань.
У 2017 році проведено 98 консультацій з громадськістю у
формі засідань за „круглим столом“ та інших заходів.
Звернень щодо проведення громадських експертиз
діяльності облдержадміністрації у 2017 р. не надходило.
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.

23.11.2017 за ініціативи громадських організацій
проведено обласний форум інститутів громадянського
суспільства „ГРАНТуємо ЗМІНИ 3.0“ на тему:
„Партнерство заради змін“. На реалізацію заходу

5
обласної державної
адміністрації,
інститути
громадянського
суспільства області

12 Запровадити у практику
обговорення та проведення
публічних презентацій
масштабних інвестиційноінноваційних проектів, що
впроваджуються в області за
підтримки місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування,
для інститутів громадянського
суспільства
13 Підготувати інформаційні
матеріали для слухачів
семінарів підвищення
кваліфікації кадрів з тематики
розвитку громадянського
суспільства і демократизації
управлінського процесу для

Департамент
культури та
взаємозв’язків з
громадськістю
обласної державної
адміністрації,
обласна рада,
Черкаська міська
рада, громадська
рада при обласній
раді, інститути
громадянського
суспільства області
Обласний центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
виконавчої влади,
органів місцевого

суспільства у області
шляхом проведення
щорічного обласного
форуму інститутів
громадянського
суспільства

20152019

20152019

Забезпечення
обговорення та
оперативного
інформування
громадськості про
впровадження
інвестиційних та
інноваційних проектів,
що мають ключове
значення для
економічного і
гуманітарного розвитку
області
Забезпечення процесу
навчання державних
службовців та
посадових осіб
місцевого
самоврядування
методичною

з обласного бюджету виділено 50 тис. грн.
У рамках форуму відбувся ярмарок проектів
неурядових організацій та громадських ініціатив,
учасники мали змогу дізнатися про можливості
отримання фінансової підтримки для своїх проектів, про
успішні кейси, як, об’єднавшись із владою, бізнесом
чи іншими громадськими організаціями та ініціативами,
створювати
масштабні
проекти;
брати
участь
у тематичних секціях, майстер-класах з підготовки
грантових заявок, обговоренні цікавих ідей та інше.
На захід завітали представники з Вінницької,
Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Київської,
Донецької областей. Всього у форумі взяли участь
300 осіб, зареєструвалися 26 організацій громадянського
суспільства.
На офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації, Черкаської міської ради, у віснику „Місто“
постійно розміщується інформація про проведення
обговорень,
публічних
презентацій
інвестиційноінноваційних проектів, що впроваджуються за підтримки
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування,
для
інститутів
громадянського
суспільства.

Учасники семінарів забезпечуються інформаційними
матеріалами (у 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.

6
організації навчання
державних службовців,
посадових осіб місцевого
самоврядування

самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій,
громадська рада
при обласній
державній
адміністрації
14 Розробити і включити до
Обласний центр
професійних програм
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
підвищення
державних службовців та
кваліфікації
посадових осіб місцевого
працівників органів
самоврядування, програм
виконавчої влади,
короткострокових семінарів
органів місцевого
теми з навчального модулю
самоврядування,
„Розвиток громадянського
державних
суспільства і демократизація
підприємств,
управлінського процесу“ та
установ і
забезпечити навчання
організацій,
відповідних категорій слухачів громадська рада
при обласній
державній
адміністрації

літературою з тематики
розвитку
громадянського
суспільства

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 2017 році
підвищили кваліфікацію з даної тематики 130 посадових
осіб місцевих органів влади.

