Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2017 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

Департамент
культури та
взаємозв’язків з
громадськістю,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації

Термін
виконання

Інформація про стан виконання

Протягом
У 2017 році проведено конкурс з відбору соціальних проектів неурядових
року
організацій, спрямованих на розв’язання важливих проблем громадськості області. Із
39 поданих на участь у конкурсі заявок від 31 неурядової організації конкурсна
комісія визнала переможцями 14 соціальних проектів, на реалізацію яких неурядові
організації отримали фінансову підтримку з обласного бюджету на загальну суму
793 938,14 грн. Проекти реалізовувалися за такими пріоритетними напрямами:
навчання проектному менеджменту та підвищення громадянської активності;
соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної
операції та їх сімей на місцевому рівні; діяльність у сфері культури, туризму,
популяризація української мови і народних традицій; популяризація екологічного та
енергоефективного способу проживання та господарювання; сприяння становленню
та розвитку дітей.
Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації
проведено конкурс проектних пропозицій громадських організацій, благодійних
фондів та ініціативних груп для формування плану й обсягів фінансування на 2017
рік. Так, у 2017 році підтримано 47 проектів, профінансовано 18 проектів на загальну
суму 121 563,39 грн.
У 2017 році вперше відбувся екологічний конкурс „Україна в стилі ЕКО“, на
проведення якого передбачено видатки обласного бюджету у сумі 150,0 тис. грн.
Профінансовано 5 проектів-переможців конкурсу на суму 117,094 тис. грн 20
коп.Серед переможців конкурсу громадські організації: Черкаська обласна
організація Всеукраїнської екологічної ліги, Благодійна організація „Благодійний
фонд „УРОЖАЙ - ГРОМАДІ“, Громадська організація „КолоОбіг“.
На здійснення статутної діяльності обласним громадським організаціям по
КТКВ 1513202 „Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість“ виділено 1 млн грн, з яких
станом на 01.01.2018 профінансовано 998,3 тис. грн. До складу робочої групи з
питань розподілу коштів на фінансування обласних громадських організацій та
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об’єднань соціального спрямування при Департаменті соціального захисту населення
обласної державної адміністрації входять представники структурних підрозділів
обласної державної адміністраціїта громадськості.
Протягом
У 2017 році проведено 98 консультацій з громадськістю у формі публічних
року
громадських обговорень, конференцій, форумів, засідань за „круглим столом“,
зустрічей з громадськістю, електронних консультацій з громадськістю та інших
заходів за участю представників інститутів громадянського суспільства, експертів,
науковців, органів влади з питань розвитку громадянського суспільства, обговорення
проектів нормативно-правових актів, об’єднання територіальних громад,
фінансування громадських організацій, впровадження механізму соціального
замовлення, охорони навколишнього природного середовища, виконання місцевих
бюджетів тощо.

Департаменти:
Протягом
23.11.2017 за ініціативи громадських організацій проведено обласний форум
культури та
року
інститутів громадянського суспільства „ГРАНТуємо ЗМІНИ 3.0“ на тему:
взаємозв’язків з
„Партнерство заради змін“. На реалізацію заходу з обласного бюджету виділено 50
громадськістю,
тис. грн.
регіонального
У рамках форуму відбувся ярмарок проектів неурядових організацій та
розвитку обласної
громадських ініціатив, учасники мали змогу дізнатися про можливості отримання
державної
фінансової підтримки для своїх проектів, про успішні кейси, як, об’єднавшись із
адміністрації,
владою, бізнесом чи іншими громадськими організаціями та ініціативами,
громадська рада
створювати масштабні проекти; брати участь у тематичних секціях, майстер-класах з
при обласній
підготовки грантових заявок, обговоренні цікавих ідей та інше. На захід завітали
державній
представники з Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Київської,
адміністрації (за
Донецької областей. Всього у форумі взяли участь 300 осіб, зареєструвалися 26
згодою)
організацій громадянського суспільства.
4) Запровадження
Структурні
Протягом
Моніторинг та оцінку ефективності реалізації організаціями громадянського
розпорядниками
підрозділи
року
суспільства проектів, які виконуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюють
бюджетних
коштів обласної
розпорядники бюджетних коштів, а також відповідні комісії з конкурсного відбору
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Департамент
культури та
взаємозв’язків з
громадськістю,
сектор з питань
запобігання та
виявлення
корупції обласної
державної
адміністрації,
прокуратура
області (за
згодою), Головне
управління
Національної

проектів.

Департамент
Протягом
Після завершення виконання проекту неурядові організації, які отримують
культури та
року
бюджетні кошти, подають звіти розпоряднику бюджетних коштів та комісії.
взаємозв’язків з
Так, інформація про результати реалізації соціальних проектів неурядових
громадськістю,
організацій за минулий рік розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної
структурні
адміністрації у рубриці „Сприяння розвитку громадянського суспільства“.
підрозділи обласної
державної
адміністрації,
організації
громадянського
суспільства в
області (за згодою)

Протягом
Вживалися цільові заходи з метою поширення знань про антикорупційне
року
законодавство серед населення області та активного інформування стосовно
результатів роботи по запобіганню і протидії корупції.
У
друкованих
засобах
масової
інформації,
на
телебаченні,
по радіомовленню та у мережі Інтернет подавалися матеріали з питань протидії
корупції та дотичним до цього темам (усього понад 290 таких матеріалів). Серед
різних верств населення поширювалися буклети та інші поліграфічні матеріали
антикорупційного спрямування. На офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації розміщено номери „телефонів довіри“, графіки прийому громадян
керівництвом правоохоронних органів області. Діє телефон антикорупційної
„гарячої“лінії обласної державної адміністрації. У приймальні громадян обласної
державної адміністрації є спеціальна „скринька“ довіри.
У рамках семінарів (тренінгів, занять) із державними службовцями та
посадовими особами місцевого самоврядування особлива увага приділялася
доведенню основних новел діючої системи декларування, передбачених типів
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правоосвітніх заходів та
виступів
у
засобах
масової інформації щодо
сприяння
розвитку
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декларування, термінів його здійснення та періодів, які повинні ним охоплюватися,
форми електронної декларації, практичних та технологічних нюансів заповнення
декларації, визначенню термінів „посадова і службова особа“, „посада з високим
корупційним ризиком“, „член сім’ї“ декларанта тощо. Слухачам роз’яснювалися
аспекти роботи з розділами електронної декларації „Об’єкти нерухомості“, „Цінне
рухоме майно – транспортні засоби“, „Доходи, у тому числі подарунки“ та „Фінансові
зобов’язання“ (організовано 33 заняття зазначеного тематичного спрямування).
Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної
адміністрації надавалися численні особисті консультації (шляхом безпосереднього
спілкування або з використанням телефонного зв’язку) працівникам органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області щодо електронного
декларування.
Щорічно
З урахуванням пропозицій представників органів виконавчої влади, ради
до 25
сприяння розвитку громадянського суспільства при обласній державній адміністрації
грудня розроблено проект плану заходів щодо реалізації у 2018 році в області Національної
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки
(далі – план заходів).
Відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010 № 996, проведено громадське обговорення проекту
плану заходів.
Обласною державною адміністрацією затверджено зазначений план заходів від
28.12.2017 та розміщено його на офіційному веб-сайті обласної державної
адміністрації у рубриці „Сприяння розвитку громадянського суспільства“.

Протягом
Головним територіальним управлінням юстиції у області проводилась активна
року
правоосвітня та правороз’яснювальна робота з питань розвитку громадянського
суспільства в Україні.
Так, 23.01.2017 проведено правовий лекторій на тему: „Сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні“ для учнів Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради; 24.01.2017 – для трудового колективу
Черкаського обласного управління водних ресурсів; 05.12.2017 – для учнів 9-10
класів Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради.
10.05.2017 проведено інформаційну годину на тему: „Стан та проблеми розвитку
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громадянського суспільства в Україні“ для трудового колективу управління
транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу
Черкаської обласної державної адміністрації.
10.10.2017 проведено правовий лекторій на тему: „Етапи формування
громадянського суспільства“ для трудового колективу Комунального закладу
„Обласна бібліотека для дітей“ Черкаської обласної ради.
Загалом, упродовж 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у
області проведено 5 правоосвітніх заходів (охоплено 141 особу) та здійснено 6
виступів у місцевих засобах масової інформації.
Управління освіти Протягом
У бібліотеках закладів освіти області діють книжкові виставки та тематичні
і науки,
року
полиці, які привертають увагу учнів до теми розвитку громадянського суспільства:
Департамент
„Пізнай свої права та обов’язки“, „Захист прав дитини – це завдання школи та
культури та
держави“, „Дитина: твої права та обов’язки“, „Закон і право для всіх єдині“,
взаємозв’язків з
„Громадянське суспільство і правова держава“, „Право – мистецтво добра і
громадськістю
справедливості“.
обласної
Питання розвитку громадянського суспільства вивчаються учнями 9-х класів
державної
закладів загальної середньої освіти області під час вивчення навчального предмета
адміністрації,
„Основи правознавства“, учнями 11-х класів – під час вивчення предмета „Людина і
громадська рада
світ“. З метою виховання в учнівської молоді активної громадянської позиції,
при обласній
формування демократичних цінностей у закладах освіти області за рахунок
державній
варіативної складової робочих навчальних планів організовано вивчення курсів за
адміністрації (за
вибором та факультативів „Вчимося бути громадянами“, „Права людини в Україні“,
згодою),
„Громадянська освіта“, „Конституційне право України“, „Ми – громадяни України“,
організації
„Основи демократії“, „Практичне право“ тощо. Їх діяльністю охоплено 2 533 учні.
громадянського
КЗ „Обласна бібліотека для юнацтва ім. В. Симоненка“ Черкаської обласної ради
суспільства в
проведено дискусію „Я – громадянин! Що це значить для мене?“ за участю
області (за
спеціаліста Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру Р. Надточія.
згодою)
Наприкінці 2017 року бібліотека стала одним із учасників програми „ПОЛіС“
(Поліція і Спільнота) проекту Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX), який виконується у партнерстві з Міністерством внутрішніх справ України,
Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO) за фінансової підтримки Відділу
з правоохоронних питань (INL) Посольства США. Програма „ПОЛіС“, що
проводиться у 14 містах України, серед яких і м. Черкаси, є частиною проекту
„Залучення громадськості до реформ“.
Працівники книгозбірні упродовж грудня 2017 – березня 2018 років спільно з
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місцевою патрульною поліцією реалізовують програму серед молодих громадян
м. Черкаси через серію заходів „Поліція + Молодь: довіра через діалог“.
У 2017 році проведено кіносеанс з обговоренням „Попередження булінгу серед
підлітків“ та тренінг „Шукаймо компроміси“.
У відділі читальних залів організовано книжково-ілюстративну виставку
„Громадянське суспільство: сутність, ідеї, розвиток“.
У КЗ „Обласна наукова універсальна бібліотека імені Тараса Шевченка“ працює
постійно діюча інформаційна зона „Знати закон – бути освіченим“ у залі каталогів:
„Правовий і соціальний захист внутрішньо переміщених осіб“, „Життя після АТО:
пільги та гарантії для учасників антитерористичної операції“, „Державний бюджет
2017: соціальні стандарти“. Також організовано та проведено правовий брейн-ринг
„Знати право – поважати право“; правовий лекторій „Основні аспекти реалізації
Закону України „Про безоплатну правову допомогу“; книжкову виставку„Права
людини – гарантія розвитку української держави“ (до Дня прав людини); цикл
правових годин „Громадянське суспільство – шлях до правової держави“, „Держава
та соціальний захист громадян“; виставку плакатів „Корупція – це … (частина
четвертого Міжнародного конкурсу „Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни“);
перегляд видань „Добро починається з тебе“ (до Міжнародного дня волонтера);
ярмарок волонтерства„Прийди та дізнайся як стати волонтером“.
3. Сприяти:
1) Роботі та проведенню
засідань
громадської
ради, ради сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
при
обласній
державній
адміністрації та інших
консультативнодорадчих органів

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

Протягом
У 2017 році проведено 10 засідань громадської ради при обласній державній
року
адміністрації. У засіданнях взяли участь голова обласної державної адміністрації
Ткаченко Ю. О., його заступники, керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, установ, організацій.
Під час засідань затверджено план роботи громадської ради на 2017 рік,
заслухано та взято до відома звіт голови обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю. О. про виконання програм економічного і соціального розвитку
Черкаської області у 2017 році. Громадською радою внесено пропозиції до
пріоритетних напрямів з відбору соціальних проектів неурядових організацій на 2017
рік; обговорено проекти розпоряджень обласної державної адміністрації та рішень
обласної ради, обласних програм, обласного бюджету на 2018 рік; розглянуто
питання щодо: забудови берегової смуги Дніпра у мікрорайоні Соснівка м. Черкаси;
забезпечення учасників АТО земельними ділянками; відбору кандидатур до складу
комісії з проведення щорічного екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“;
ефективного лікування хворих дітей; запровадження механізму відшкодування
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згодою),
вартості ліків (реімбурсації); підтримки підприємців області; здійснення
організації
природоохоронних заходів та виконання природоохоронних програм у Черкаській
громадянського
області, у тому числі, боротьби з браконьєрством та незаконним знищенням лісових
суспільства в
насаджень; зменшення ставки єдиного податку для підприємців на місцевому рівні;
області (за
фінансово-господарської діяльності КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної
згодою)
ради“ та ПАТ „Черкасиобленерго“; врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка
склалася в Україні; результатів робочої поїздки до с. Трахтемирів Канівського району
директора ДІКЗ „Трахтемирів“Теліженка Т. М.; будівництва теплоелектростанції у
м. Золотоноша тощо.
Представники громадської ради та громадських організацій входять до складу
комісій і робочих груп обласної державної адміністрації та обласної ради.
Створено рубрику„Громадська рада при Черкаській ОДА“ на веб-сайті обласної
державної адміністрації та сторінку у соціальній мережі Фейсбук, які систематично
оновлюються.
За участю представників ради сприяння розвитку громадянського суспільства
при обласній державній адміністрації обговорено питання розвитку громадянського
суспільства на території області, розроблено проект плану заходів щодо реалізації у
2018 році в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016–2020 роки, який затверджено обласною державною
адміністрацією від 28.12.2017та розміщено на офіційному веб-сайті обласної
державної адміністрації у рубриці „Сприяння розвитку громадянського суспільства“.
2) Проведенню
заходів, Управління
Протягом
У закладах освіти області діють 1 035 волонтерських загонів, які об’єднують
спрямованих
на обласної
року
понад 13 тис. учнів. Їх основними завданнями є допомога людям похилого віку,
популяризацію
державної
інвалідам, ветеранам війни, праці, організація пошукової роботи, впорядкування
благодійництва
та адміністрації:
братських могил, пам’ятників загиблим солдатам, інших пам’ятних знаків.
розвиток
освіти і науки,
Учнівські волонтерські об’єднання активно співпрацюють із місцевими
волонтерського
руху, охорони здоров’я,
осередками Товариства Червоного Хреста в Україні, громадською організацією
визнання
праці
та екології та
,,Волонтер Черкащини“, благодійною організацією ,,Центр допомоги армії“. У рамках
суспільних
досягнень природних
співпраці проводяться різноманітні місячники та акції милосердя. Під час акцій юні
волонтерів
щодо ресурсів,
активісти збирають для своїх підопічних продукти харчування, одяг, взуття, іграшки,
соціальної
допомоги, Департамент
канцтовари, організовують ярмарки-продажі, збирають кошти на лікування хворим,
соціальної
підтримки, соціального
допомагають інвалідам, людям похилого віку. Волонтерські загони надають посильну
соціальної реабілітації, захисту населення
допомогу понад 7 тис. одиноким престарілим, ветеранам та учасникам Другої
соціальної
обласної
світової війни, а також 1,5 тис. родинам учасників антитерористичної операції та
профілактики, охорони державної
Революції гідності. Школярі виготовляють обереги, малюють малюнки, пишуть листи

здоров’я,
охорони адміністрації,
навколишнього
обласний центр
природного середовища соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді, обласна
організація
Товариства
Червоного Хреста
України та
організації
громадянського
суспільства в
області (за
згодою)
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солдатам, проводять благодійні концерти та ярмарки, кошти від яких передають на
потреби армії та для поранених бійців, відвідують поранених у медичних установах.
Керівництво та медичні працівники установ охорони здоров’я області разом із
волонтерськими організаціями активно беруть участь у наданні допомоги учасникам
АТО.
Медичними працівниками установ спільно з працівниками Червоного Хреста
проводиться медико-соціальне обслуговування одиноких людей пенсійного віку, а
також багатодітних і малозабезпечених сімей.
В обласному центрі дитячої онкології та гематології проводилася закупівля
медикаментів, медичного обладнання, проведено ремонтні роботи коштом та
зусиллями спонсорів і волонтерів.
КЗ „Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради“
спільно з Асоціацією молодих донорів України проводиться робота щодо залучення
молоді до донорства.
КЗ „Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом“
Черкаської обласної ради співпрацює на волонтерських засадах із 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“.
В області проживає понад 104 тис. людей з інвалідністю, у тому числі майже
72,5 тис. людей з інвалідністю загального захворювання, 2,8 тис. людей з
інвалідністю профзахворювання, 4,6 тис. інвалідів війни, 492 інваліди армії, майже
6,0 тис. інвалідів-чорнобильців, 12,8 тис. інвалідів з дитинства та 4,7 тис. дітей з
інвалідністю.
На території області функціонує 6 центрів соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю, 1 центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та 1 центр
професійної реабілітації людей з інвалідністю, в яких протягом 2017 року отримали
реабілітаційні послуги 764 осіб (дітей) з інвалідністю, видано 17 направлень на
навчання осіб з інвалідністю до центрів професійної реабілітації і навчальних
закладів системи Міністерства соціальної політики України.
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 забезпечення проживає 2 290 осіб.
У 2017 році соціальними робітниками спільно з виконкомами сільських та
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селищних рад проведено 5 348 обстежень матеріально-побутових умов проживання
різних категорій громадян похилого віку, у результаті чого виявлено, що різної
соціальної допомоги потребує 3 175 осіб.
На території області функціонує 30 територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, в
яких на обліку перебуває понад 67 000 осіб. У 26 стаціонарних відділеннях
територіальних центрів, розрахованих на 716 ліжок, постійно проживає 657
одиноких громадян похилого віку та людей з інвалідністю.
Обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів постійно
здійснюється робота по зміцненню матеріально-технічної бази підприємств
громадських організацій інвалідів.
4 центрам соціальної реабілітації дітей з інвалідністю (районний центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Барвінок“ м. Сміла, центр соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю „Пролісок“ управління праці та соціального захисту
населення Уманської міської ради, Звенигородський центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Маньківського
району) надано фінансову допомогу на покращення матеріально-технічної бази на
загальну суму 187,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 96% органів 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 коштів на ці цілі.
У 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.
Територіальні центри області надали транспортні послуги 2 863 особам, які
обслуговуються у територіальних центрах.
На цей час в області на міських та приміських автобусних маршрутах загального
користування працює 65 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Станом на 01.01.2018 видано 543 інвалідних візки та 1 607 інших технічних
засобів реабілітації.
Департамент соціального захисту населення тісно співпрацює з громадськими
організаціями: ЧОО ВОІ „Союз організацій інвалідів України“; ЧОО Українського
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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
„ДЕНЬ“; ЧОО „Надія“; ГО „Молодіжна організація інвалідів „Перехрестя“; обласне
громадсько-соціальне об’єднання „Асамблея інвалідів Черкащини“ та ін.
В області проживає понад 105 тисяч громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, з них: 6 725 інвалідів, 8 193 ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС, 15 312 дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у тому числі 44
дитини з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС (у 2017 році –
109,1 тис. осіб, у 2016 – 114 тис. осіб).
На поточний рік для забезпечення надання пільг і компенсацій громадянам
області, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з державного
бюджету спрямовано 54,7 млн грн (у 2017 році – 57,6 млн грн).
За бюджетною програмою „Пільги на медичне обслуговування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ з обласного бюджету виділено
13,9 млн грн (у 2017 році – 12,5 млн грн).
Для закупівлі послуг санаторно-курортного лікування постраждалих громадян за
напрямом „Оплата санаторно-курортного лікування громадян віднесених до категорії
1 та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою“ з Державного бюджету виділено кошти у сумі 6,3 млн грн (49% від
потреби) (у 2017 році – 6,2 млн грн (81% від потреби)).
У 2017 році структурними підрозділами з питань соціального захисту населення
райдержадміністрацій, міських рад укладено договори з 47 оздоровчими закладами
Львівської, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Одеської,
Полтавської, Миколаївської, Сумської та Черкаської областей для санаторнокурортного лікування 1 178 чорнобильців 1 категорії та дітей з інвалідністю на суму
6,3 млн грн., у тому числі за рахунок доплати власних коштів 34 осіб на суму 62,0
тис. грн.
В обласних реєстрах потребуючих поліпшення житлових умов перебуває 509
ліквідаторів, потерпілих та переселенців із забруднених зон. З 2014 році кошти з
державного бюджету на придбання житла чорнобильцям не виділялися.
На обліку структурних підрозділів з питань соціального захисту населення
районних державних адміністрації та міських рад перебувають 28 дітей з
інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із наслідками Чорнобильської катастрофи,
які навчаються у навчальних закладах, та 7 дітей, які навчаються у навчальному
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закладі, розташованому на радіоактивно забрудненій території (с. Чичиркозівка
Звенигородського району), та щомісяця отримують компенсацію за ненадане гаряче
харчування, у розмірі від 360 до 380 грн в залежності від вікової категорії.
73 дитини, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, які навчаються у
навчальному закладі, розташованому на радіоактивно забрудненій території (с. Княжа
Звенигородського району) отримують гаряче харчування.
У 2017 році з місцевих бюджетів районів, міст та об’єднаних територіальних
громад виділено 510,76 тис. грн на забезпечення фінансової підтримки статутної
діяльності місцевих осередків Чорнобильських громадських організацій та здійснення
ними заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
За кошти місцевих бюджетів та благодійних організацій учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи надано натуральну та грошову допомогу на суму
623,5 тис грн. Також у Городищенському, Драбівському, Звенигородському районах,
п’яти об’єднаних територіальних громадах Чорнобаївського району для
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи організовано та проведено
благодійні обіди.
На забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності обласних
громадських організацій інвалідів „Союз Чорнобиль України“ та „Діти Чорнобиля“ з
обласного бюджету виділено відповідно 55 тис. грн та 60 тис. грн.
Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації
забезпечується діяльність комісій обласної державної адміністрації з питань видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу у зоні відчуження у
1986-1990 роках та житлової комісій.
Станом на 01.01.2018 комісією обласної державної адміністрації з питань видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
розглянуто 155 справ, встановлено або підтверджено відповідний статус 59 особам,
відмовлено у наданні статусу 80 особам, рекомендовано надати додаткові
підтверджуючі документи 16 мешканцям області.
Комісією з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу у зоні
відчуження у 1986-1990 роках, розглянуто 1 звернення учасника ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС та 3 – вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС категорії І. Прийнято
позитивні рішення щодо видачі довідок про заробітну плату, що дало можливість
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збільшити розмір їх пенсії.
При територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) запроваджений волонтерський рух „Пенсіонер – пенсіонеру“, в якому беруть
участь 6 154 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.
Волонтерами-пенсіонерами надано допомогу 9 752 особам, які потребували різних
видів послуг.
Волонтери – носії інформації щодо змін у чинному законодавстві, пенсійних
реформах, порядку оформлення житлових субсидій, наданні адресної допомоги,
проводять роз’яснювальну роботу щодо влаштування одиноких стареньких до
будинків-інтернатів.
5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтераперший заступник голови
обласної державної адміністрації В. Ковальвручив відзнаки Президента України„За
гуманітарну участь у антитерористичній операції“11 черкаським волонтерам:
координатори ГО „Наш батальйон“ Ірина Апілат та Костянтин Бевзенко; волонтери
ГО „Центр забезпечення військовихв зоні АТО“ Олег та Катерина Веретільники;
представники ГО „Смачна сотня“ Світлана Доценко, Ірина Михайлик, Максим
Смагло та Ярослав Німчин; волонтер БО „Центр допомоги армії“ Сергій Золотаренко,
активіст ГО „Громадський Блокпост“ Олександр Кутній та волонтер Григорій
Константинов. Крім того, подякивід канадської неурядової громадської організації
StabilizationSupportServicesза благодійну діяльність у зоні АТО отримали: дружина
загиблого в АТО Марина Горова, засновниця благодійного фонду „Час Надії“ Лариса
Когут, керівникиГО„Центр забезпечення військових в зоні АТО“ Інеса Плащенкова
та ГО „Громадський Блокпост“ Оксана Циганок.
Цього ж дня до Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера на
мистецько-патріотичному фестивалі „Вшануємо гідних“ міський голова м. Черкаси
А. Бондаренко вручив міські відзнаки учасникам АТО, волонтерам та громадським
діячам. Зокрема, нагрудними знаками „За мужність та героїзм“ нагородили
захисників Донецького аеропорту, учасників оборони селищ Піски та Авдіївка,
захисників Маріуполя, добровольців, розвідників та ін. Подяками та цінними призами
також нагородили активістів міста і волонтерів.
З метою популяризації волонтерського руху та до Міжнародного дня волонтера
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центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Черкаського регіону (далі –
центри) проведено 31 захід (урочистості, конференція, молодіжний фестиваль, збори,
акції „Допоможи ближньому“ та „Добрі руки волонтера“, інформаційнопросвітницький захід, лекції, бесіди, тренінги), в якому взяли участь 716 учасників.
Протягом 2017 року за участю 253 волонтерів центрами проведено 37 заходів,
середяких: новорічно-різдвяні заходи, акції до соціально-значущих дат, опитування
та інші.
З 9 березня по 9 квітня 2017 року в області проходила щорічна XІI Всеукраїнська
благодійна акція „Серце до серця“, спрямована на збір коштів з метою придбання
медичного обладнання для лікування дітей із вадами зору. До участі в акції залучено
223 волонтери з 16 районів та 3 міст області. Під час проведення акції волонтерами
зібрано 56 567,86 грн.
У 2017 році 21 волонтер центрів надавав різним категоріям клієнтів такі
соціальні послуги: гуманітарну допомогу (2 135 осіб – внутрішньо переміщені особи,
члени сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах); індивідуальні соціальні
послуги (10 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 8 осіб – споживачі
ін’єкційних наркотиків, 4 особи – ВІЛ-інфіковані); направлення на реабілітацію
членів сімей з алко- та наркозалежністю, психологічна підтримка сімей (2 сім’ї та 2
особи, які опинилися у складних життєвих обставинах); проведення групових занять
та індивідуальних консультацій для учасників АТО та членів їх сімей (10 осіб – жінки
та матері учасників АТО, учасники АТО); соціальна адаптація (1 дитина з
інвалідністю); консультування щодо діяльності Школи волонтерів (11 учнів ЗОШ).
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
взяло участь в інформаційній кампанії з популяризації відзначення міжнародної акції
громадської підтримки особливо охоронюваних природних територій „Марш парків“.
Заходи, що проводяться у рамках акції, сприяють залученню національного бізнесу
до природоохоронної благодійної діяльності.
Протягом
Письмових запитів від інститутів громадянського суспільства щодо проведення
року
громадської експертизи діяльності обласної державної адміністрації не надходило.
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Протягом
У 2017 році в області поширено соціальну рекламу щодо протидії торгівлі
року
людьми, насильству, корупції в Україні, популяризації контрактної армії,
енергозбереження, доступу громадян до джерел правової інформації, безвізового
режиму з ЄС та ін.
Друкованими засобами масової інформації, інтернет-виданнями області
поширювалася інформація щодо вирішення суспільних проблем, соціальної
підтримки населення, підвищення рівня культури та моральності суспільства,
побудови громадянського суспільства, проведення реформ у галузі охорони здоров’я
тощо. Телерадіоорганізаціями області транслювалися передачі про проведені заходи з
питань розвитку громадянського суспільства. До проведення просвітницьких заходів
активно долучалися громадські, благодійні організації.
Управлінням екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
забезпечено розробку і розміщення рекламних щитів із соціальною рекламою,
спрямованою на підвищення екологічної культури населення, а саме: „Черкащина за
чисте довкілля“ з інформацією про пункти збору відпрацьованих гальванічних
елементів, „Перлина Черкащини Холодний Яр. Збережемо його нащадкам“,
основною ідеєю якого є підтримка створення національного природного парку
„Холодний Яр“, „Вода – наше життя“, спрямований на збереження водних ресурсів, а
також „Не спалюйте листя“ і „Браконьєрство карається законом“.
Протягом
У 2017 році державний архів області надав усебічне сприяння у проведенні
року
краєзнавчих досліджень 40 користувачам – членам Обласної організації Національної
спілки краєзнавців України (далі – НСКУ), Обласного геральдичного товариства
Черкаського земляцтва в Києві, Благодійної організації „Фонд Київського братства“.
Обласною організацією НСКУ спільно з державним архівом області у 2017 році
видано журнал „Краєзнавство Черкащини“ (вип. № 11 – 324 с.). Інформація
документів Національного архівного фонду широко використана при підготовці
чотирьох історико-краєзнавчих видань.
Державним архівом області створено колекцію „Документи про участь
уродженців та жителів Черкащини в Революції Гідності та Антитерористичній
операції (АТО) на Сході України“.
Протягом
У місцевих засобах масової інформації Черкащини висвітлено ряд публікацій
року
щодо розвитку громадянського суспільства в області, зокрема: „Об’єднаним
громадам профінансують шість проектів“ („Черкаський край“ від 19.07.2017 № 29),
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„Оголошуємо конкурс на навчання для громадських радників“, „Запрошують взяти
участь у громадських слуханнях!“ („Вісник Золотоніщини“ від 20.07.2017 № 29),
„Увага! Громадське обговорення“ („Сільські обрії“ від 07.07.2017 № 27), „Пройдуть
громадські слухання“ („Колос“ від 03.08.2017 № 31), „Депутати прислухалися до
закликів громадськості“ („Черкаський край“ від 29.11.2017 № 48), „Діалог влади та
громади“ („Маньківські новини“ від 30.11.2017 № 48), „ГРАНТуємо ЗМІНИ:
міжрегіональний форум інститутів громадянського суспільства“, „У Білозірській ОТГ
популяризуватимуть місцеву історію та оновлять інфраструктуру“ („Сільські обрії“
від 01.12.2017 № 48), „У Черкасах відбувся форум „ГРАНТуємо ЗМІНИ 3.0“ („Вісник
Золотоніщини“ від 07.12.2017 № 49) та ін. Активно висвітлено зазначену тематику на
офіційних веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх сторінках у
соціальних мережах, інтернет-виданнях.

громадськістю
обласної
державної
адміністрації,
громадська рада
при обласній
державній
адміністрації (за
згодою),
організації
громадянського
суспільства в
області (за
згодою)
Департамент
СіченьНа офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у рубриці „Сприяння
культури та
лютий розвитку громадянського суспільства“ розміщено проект річного звіту про виконання
взаємозв’язків з
2018 року плану заходів з реалізації Стратегії з метою проведення публічного моніторингу та
громадськістю
оцінки.
обласної
державної
адміністрації, рада
сприяння розвитку
громадянського
суспільства при
обласній
державній
адміністрації (за
згодою)

