Додаток
Звіт
про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році в області
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки
№
п/п
1.

Зміст завдання

Відповідальні
Термін
Інформація про стан виконання
за виконання
виконання
Створення сприятливих умов для формування та розвитку організацій громадянського суспільства
Забезпечити
проведення Департамент культури Протягом
Відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2011 року № 1049 „Про
конкурсу
з
відбору та
взаємозв’язків року
затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм
соціальних
проектів з
громадськістю,
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,
неурядових
організацій структурні підрозділи
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка“, в області
та впроваджувати інші обласної
державної
проведено конкурс з відбору соціальних проектів неурядових організацій
ефективні
механізми адміністрації,
як на обласному рівні, так і на місцевих.
надання
фінансової райдержадміністрації,
Зокрема, Черкаської ОДА 10.06.2019 було проведено конкурс проектів,
підтримки
організаціям міськвиконкоми,
у якому, конкурсна комісія визнала переможцями 16, на реалізацію яких
громадянського суспільства об’єднані територіальні
неурядові організації отримали фінансову підтримку з обласного бюджету
й ініціативним групам громади,
організації
на суму 1 млн 50 тис. грн.
області, спрямованим на громадянського
Черкаською міською радою, відповідно до рішення виконавчого
реалізацію
Національної суспільства (за згодою)
комітету від 03.06.2019 №613 „Про оголошення конкурсу на виконання
стратегії сприяння розвитку
соціального замовлення “, проведено конкурс за напрямком: „надання
громадянського суспільства
соціальної послуги з представництва інтересів бездомним особам, особам
в Україні на 2016–2020
похилого віку, особам з інвалідністю, іншим особам, які перебувають
роки.
у складних життєвих обставинах, якщо такі особи не мають рідних,
що повинні забезпечити їм догляд і допомогу“, переможцем якого визнано
благодійну організацію „100% життя Черкаси“. За вказаним напрямком
організації профінансовано 48149,64 грн.
Звенигородською РДА у 2019 році на реалізацію 5 проектівпереможців в рамках Громадського бюджету спрямовано 100,0 тис. грн.
з районного бюджету. Конкурс було проведено 27 вересня 2019 року,
в якому перемогли такі громадські організації: Звенигородська
громадська організація „Українська спілка ветеранів Афганістану“,
Черкаська обласна державна
адміністрація районна
Звенигородська
організація
„Союз
Чорнобиль“
№ 02/01-02.01/01-06/329 від 03.02.2020
Н4В#ВВВГLyt+О

2.

Забезпечити
організацію
та проведення щорічного
обласного
форуму
інститутів громадянського
суспільства.

3.

Сприяти організації виїзних
„юридичних приймалень“
із
метою
надання
юридичних
консультацій
населенню
в містах і районах області.

4.

Проводити
заходи,
спрямовані на підвищення
рівня громадянської освіти
населення щодо можливості
захисту своїх прав та
вираження інтересів через
різні форми демократії
участі.

Департамент культури
та взаємозв’язків
з громадськістю,
Департамент
регіонального розвитку
обласної державної
адміністрації, інститути
громадянського
суспільства
(за згодою)
Департамент культури та
взаємозв’язків
з
громадськістю
обласної
державної
адміністрації, організації
громадянського
суспільства (за згодою)

Протягом
року

Протягом
року

Головне територіальне Протягом
управління юстиції
року
в області, структурні
підрозділи обласної
державної адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані територіальні
громади, організації

та Звенигородська районна організація ветеранів війни та праці.
На реалізацію даних програм з міського та районного бюджету на 2020 рік
було виділено 114000 грн.
Смілянською РДА у 2019 році надано фінансову підтримку районній
організації ветеранів України на суму 60499,10 грн, Смілянській спілці
ветеранів та інвалідів АТО у 2019 році - 50000 грн.
Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської
ОДА забезпечено організацію та проведення щорічного обласного форуму
інститутів громадянського суспільства, за фінансової підтримки
з обласного бюджету на суму 50 тис. грн.
Форум „ГРАНТуємо зміни 5.0“ проводився 7 листопада 2019 року.
Тема форуму „Громади в дії. Люди-Ідеї-Ресурси“.

Із залученням представників Центру вторинної безоплатної правової
допомоги районних державних адміністрацій на запрошення органів
місцевого самоврядування реалізовуються заходи, спрямовані
на максимальне сприяння організації виїзних „юридичних приймалень“
із метою надання юридичних консультацій населенню району,
які поєднуються із проведенням виїзних особистих прийомів громадян
керівництвом районних державних адміністрацій.
Протягом 2019 року працівниками ГУ НП у Черкаській області надано
2869 консультацій громадянам щодо запобігання порушенню їх прав,
гарантованих Конституцією України. Працівниками управління
превентивної діяльності 21.02.2019 прийнято участь в семінарі-тренінгу
„Домашнє насильство особливості представництва потерпілих осіб“.
З метою підвищення рівня громадянської освіти населення,
формування правової культури та правової свідомості у суспільстві,
підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією
та законами України прав у різних сферах життя та консолідації
громадянського суспільства, в рамках реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту „Я маю право“, Головним територіальним
управлінням юстиції здійснено 11 виступів у місцевих засобах масової
інформації та розроблено 7 правоінформаційних матеріалів у вигляді

громадянського
суспільства (за згодою)

буклетів наступної тематики: „Основні права людини за Конституцією
України“, „Що собою являє U-Report?“ тощо.
Протягом 2019 року Головним територіальним управлінням юстиції
у Черкаській області проведено 4 засідання „круглого столу“ за участю
керівництва Головного територіального управління юстиції та проведено
14 правоосвітніх заходів (охоплено 471 особу).
На інформаційних веб-сайтах районних державних адміністрацій
створено постійно діючий розділ „Я маю право“ та забезпечено
функціонування „гарячих ліній“ з метою оперативного реагування
на порушення прав громадян.
Активну участь у інформаційно-роз’яснювальній кампанії щодо
правопросвітницького проекту на місцевому рівні беруть районна
ветеранська організація, районний Центр допомоги учасникам АТО,
районна громадська організація „Асамблея інвалідів Драбівщини“,
районна громадська організація „Союз Чорнобиль України“, районна
організація „Спілка воїнів Афганістану“.
Роботу в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту “Я маю право” райдержадміністрація проводить в постійно
діючому розділі „Я маю право“.
У закладах загальної середньої освіти області проведено:
- виховні, інформаційно-просвітницькі години, бесіди, усні журнали,
літературні конкурси, перегляд презентацій на тему „Я маю право“;
- зустрічі учнів з працівниками поліції,
- тематичні уроки у 6-7-х класах, де працівники поліції у цікавій
та незвичайній формі розповіли учням, які права гарантуються кожному
та як вони реалізуються;
- години спілкування на тему „Подорож у світ прав дитини“ та „Правова
абетка“, уроки на тему „Чи знаєш ти свої права та обов′язки“, „Я маю
право“, вікторини „Права і обов′язки громадянина України“, перегляд
відеоролика „Права людини“;
- для учнів молодших класів - інтерактивна гра „Подорож із казковими
героями до Країни Права“, конкурс малюнка „Я маю право“, анкетування
„Твої права і обов'язки“, вікторини „Твої права від А до Я“, „Країною
дитячих прав“, година спілкування „На захист прав дитини“.
На батьківських зборах в навчальних закладах розглядалось питання
„Батькам про права дитини“.

Управлінням превентивної діяльності ГУ НП в Черкаській області
розроблено та затверджено план заходів із здійснення заходів запобігання
правопорушенням відносно осіб похилого віку на 2020 рік, який
направлений до територіальних підрозділів, для виконання відповідних
пунктів.
В ході проведення оперативно-профілактичних заходів пов’язаних
з відвідуванням помешкань громадян дільничними офіцерами поліції
відвідано 49 тис. 087 помешкань громадян, з яких 44 тис. 048 в сільській
місцевості.
Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення
Проводити консультації з Департамент культури Протягом
Протягом 2019 року загалом обласною державною адміністрацією
5.
громадськістю
та
взаємозв’язків року
в було проведено 81 консультацію з громадськістю.
(конференції,
форуми, з
громадськістю,
Громадську раду при обласній державній адміністрації утворено
„круглі
столи“,
збори, структурні
підрозділи
відповідно до Розпорядження голови обласної державної адміністрації від
громадські
слухання, обласної
державної
27.03.2019 №180.
електронні
консультації, адміністрації,
Протягом 2019 року було проведено 11 засідань громадської ради
інтернет-конференції тощо) райдержадміністрації,
при обласній державній адміністрації та інших заходів проведених за
при
розробленні міськвиконкоми,
участю / ініціативою громадської ради.
нормативно-правових актів, об’єднані територіальні
Представники громадської ради брали участь на засіданні круглого
у
тому
числі громади,
громадська
столу на тему „Безпечне місто“ (06.05.2019), в заходах проведених
у
процесі
підготовки рада
при
обласній
у рамках консультацій з громадськістю, що стосуються розроблення
проектів
місцевих державній адміністрації
Стратегії розвитку області на період 2021-27 роки (27.06.2019), у засіданні
бюджетів,
запобігати (за згодою), організації
за круглим столом на тему: „Якісні дороги – індикатор успіху реформи
порушенню вимог щодо громадянського
децентралізації“ (24.09.2019), участь у засіданні круглого столу щодо
обов’язковості
таких суспільства (за згодою)
соціального захисту осіб з інвалідністю в області (25.09.2019), участь
консультацій,
залучати
у зустрічі із представниками Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту
громадськість до вирішення
Південної Кореї (26.09.2019), участь у засіданні круглого столу щодо
завдань
регіонального
співпраці місцевої державної влади з громадськими та релігійними
розвитку
та
місцевих
організаціями з метою підвищення рівня державної сімейної політики
проблем
(09.01.2020) та ін
Зокрема, районними державними адміністраціями систематично
проводяться обговорення на комісіях із громадськістю та враховуються
їхні пропозиції.
На сайтах райдержадміністрацій та у періодичних виданнях
розміщуються повідомлення про початок процедури
громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів щодо питань
регіонального розвитку, місцевих проблем, при розробленні нормативно-

6.

7.

8.

Сприяти
затвердженню
статуту
територіальної
громади,
в
якому
визначатиметься порядок
організації та проведення
громадських
слухань,
внесення
місцевої
ініціативи, реалізації інших
форм демократії участі
та
забезпечуватиметься
інформаційна
прозорість
і відкритість влади.
Сприяти
проведенню
громадської
експертизи
діяльності
органів
місцевого самоврядування,
комунальних підприємств,
організацій та установ.

Райдержадміністрації,
Протягом
виконавчі
комітети року
сільських,
селищних,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад,
організації
громадянського
суспільства
(за згодою)

Райдержадміністрації,
Протягом
міськвиконкоми,
року
об’єднані територіальні
громади,
організації
громадянського
суспільства (за згодою)

правових актів, у тому числі у процесі підготовки проектів місцевих
бюджетів та під час розроблення детальних планів територій земельних
ділянок.
На офіційному порталі обласної державної адміністрації опубліковано
матеріал „Державна реєстрація статутів територіальних громад“
(10.08.2018).
Затверджені статути територіальних громад розміщено на їх офіційних
сайтах.

Громадська рада при облдержадміністрації є постійно діючим
колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним
для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої
влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів
з громадськістю, врахування громадської думки під час формування
та реалізації державної політики.
Громадською радою розглядаються питання, що мають важливе
суспільне значення. На засідання запрошуються представники органів
виконавчої влади з питань, що знаходяться у сфері їх компетенції.
Стимулювання участі організацій громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку області
Сприяти
організаціям Департамент
Протягом
Черкаською міською радою, відповідно до Порядку про надання
громадянського суспільства соціального
захисту року
фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок
на
рівних
умовах населення,
структурні
коштів міського бюджету фінансову підтримку надано наступним
у діяльності, спрямованій на підрозділи
обласної
громадським організаціям – надавачам соціальних послуг: ГО „ Ми просто
розв’язання найважливіших державної адміністрації,
інші“ профінансовано 193825,87 грн, ГО „ Спілка батьків молоді
проблем громадськості, у обласний
центр
з інвалідністю„ Перспектива“ профінансовано 157308,24 грн,
тому
числі
шляхом соціальних служб для
БО „Черкаське обласне відділення благодійної організації „Всеукраїнська
запровадження
закупівлі сім’ї, дітей та молоді,
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД“ профінансовано 184077,34 грн,
соціальних
послуг
за райдержадміністрації,
БО „ 100% життя Черкаси “ профінансовано 490116,49 грн, ГО „ Сонячні
рахунок бюджетних коштів, міськвиконкоми,
діти Черкащини“ профінансовано 86878,42 грн.
організації та проведення об’єднані територіальні

конкурсів
соціальних громади,
організації
проектів,
процедур громадянського
публічних
закупівель, суспільства (за згодою)
застосування можливостей
державно-приватного
партнерства.

9.

Сприяти
розвитку
соціального
підприємництва,
удосконаленню механізмів

Департамент
Протягом
регіонального розвитку, року
структурні підрозділи
обласної
державної
адміністрації,

Громадським організаціям ветеранів війни на здійснення ними
статутної діяльності: Черкаській міській спілці ветеранів Афганістану
профінансовано 157994,53 грн,
Черкаській міській ГО ветеранів
профінансовано 122410,76 грн, міській організації Всеукраїнського
об’єднання ветеранів профінансовано 121567,88 грн, ГО „Черкаський
союз учасників АТО“ профінансовано 209780,97 грн, ГО „Захист прав
ветеранів АТО“ профінансовано 67678,72 грн, ГО „Об’єднання бійцівреформаторів“ профінансовано 35637,42 грн.
З метою залученням недержавних суб’єктів до надання соціальних
послуг через механізм соціального замовлення Департаментом
соціального захисту населення Черкаської обласної державної
адміністрації (далі – Департамент) у 2019 році проводився конкурс.
Переможцями конкурсу визнано по соціальних послугах: паліативного
догляду – Черкаську благодійну організацію ЛЖВ „Від серця до серця.“
на загальну суму 38 122,60 грн; представництво інтересів – Черкаську
благодійну організацію ЛЖВ „Від серця до серця.“ на загальну суму
26 703,60 грн; соціальна адаптація – Черкаське обласне відділення
всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська мережа ЛЖВ“
на суму 33 807, 00 грн.
Управлінням соціального захисту населення Звенигородської
райдержадміністрації у 2019 році було проведено конкурс з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка. Переможцями стали такі громадські організації:
Звенигородська громадська організація „Українська спілка ветеранів
Афганістану“, Звенигородська районна організація „Союз Чорнобиль“
та Звенигородська районна організація ветеранів війни та праці.
На реалізацію даних програм з міського та районного бюджету
на 2020 рік було виділено 114000 грн.
В рамках Громадського бюджету у 2019 році на реалізацію
5 соціальних проектів-переможців спрямовано 100,0 тис. грн. з районного
бюджету.
Райдержадміністрації сприяють проведенню навчальних курсів,
тренінгів та інформаційної кампанії з питань розвитку соціального
підприємництва із залученням інститутів громадянського суспільства.
Зокрема, всі інформаційні матеріали, анонси, оголошення із зазначеного
питання розміщуються на сайті райдержадміністрації.

фінансової підтримки такої райдержадміністрації,
діяльності.
міськвиконкоми,
об’єднані територіальні
громади,
організації
громадянського
суспільства (за згодою)

10. Залучати

організації
громадянського суспільства
до виявлення та оцінки
потреб
громадян
у
соціальних послугах.

Департамент соціального Протягом
захисту
населення, року
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані територіальні
громади

12.04.2019 проведено безкоштовний навчальний семінар для
підприємців щодо актуальних питань ведення бізнесу, зокрема скасування
мораторію на перевірки, роз’яснення змін законодавства у сфері охорони
праці, податків, а також інструментів для розвитку бізнесу.
Проведено 3 засідання координаційної ради державної адміністрації
з питань розвитку підприємництва.
Смілянським міськрайонним центром зайнятості проводяться робочі
семінари на тему: „Як розпочати власний бізнес“, „Ефективне ведення
сільського господарства“, семінар з питань організації зеленого туризму
для тих безробітних, котрі вирішили організувати власну справу,
за допомогою яких безробітні зможуть отримати необхідні знання
з питань економіки та підприємництва. У семінарах приймають участь
успішні підприємці, які з власного досвіду розповідають про свої бізнеспроекти та популяризують підприємницьку діяльність.
Організований інформаційний куточок, де міститься інформація
з розвитку бізнесу майбутнього підприємця.
На виконання Закону України „Про соціальні послуги“, наказу
Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 „Про
затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративнотериторіальної одиниці у соціальних послугах“ у Черкаській області
щорічно проводиться робота по визначенні потреб населення у наданні
соціальних послуг. До визначення потреб населення у соціальних
послугах залучаються організації громадянського суспільства.
Управліннями соціального захисту населення регулярно проводиться
вивчення потреби громадян району у соціальних та суспільно значущих
послугах. До вивчення потреби залучаються громадські організації
ветеранів, установи та організації, що надають соціальні послуги
населенню.
Упродовж року забезпечена тісна співпраця Звенигородської
райдержадміністрації з громадськими організаціями району, зокрема
із спілкою ветеранів Афганістану, із організацією ветеранів війни та праці,
„Союз Чорнобиль“, спілкою учасників бойових дій та волонтерів АТО.
Постійно проводяться відвідування ветеранів війни і праці, сімей
загиблих учасників АТО, забезпечується проведення роз’яснювальної
роботи щодо їх соціального захисту та пенсійного забезпечення, вивчення
повсякденних потреб та умов проживання.
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наданню Райдержадміністрації,
Протягом
організаціям
міськвиконкоми,
року
громадянського
об’єднані територіальні
суспільства, які надають громади
соціальні
послуги
за
рахунок бюджетних коштів,
права
користуватися
комунальним майном на
засадах,
передбачених
чинним законодавством.

При потребі за рахунок коштів районного бюджету громадянам
надається матеріальна допомога.
Для посилення соціального захисту учасників антитерористичної
операції комплексною програмою „Турбота“ на 2014-2020 роки
передбачено виплату грошової матеріальної допомоги учаснику або
одному з членів сім’ї учасника АТО, які отримали поранення в зоні
проведення антитерористичної операції. У 2019 році було виплачено
8 особам на суму 8,00 тис.грн., 5 сімям загиблих учасників АТО виплачена
матеріальна допомога на суму 5000,00 грн. Згідно розпорядження
Звенигородської РДА від 11.09.2019 №165 6 матерям загиблих (померлих)
учасників АТО щомісячно надається фінансова допомога в розмірі
500 грн. кожному.
ДП „Звенигородське лісове господарство“ надає учасникам, інвалідам
АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС тверде паливо
за пільговою ціною. Минулого року 75 осіб скористались своїм правом
на забезпечення пільговим твердим паливом.
У сфері надання медичних послуг Звенигородським ЦПМСД
комплексно оглянуто 1165 ветеранів війни, з них 197 учасників
АТО/ООС, 14 - членів сімей загиблих учасників АТО/ООС.
Отримали стаціонарне лікування 240 осіб, санаторно-курортне
лікування 19 осіб. 25419,00 грн. було використано на придбання ліків
по безкоштовних рецептах для ветеранів війни. 11 ветеранів війни було
безкоштовно зубопротезовано.
Смілянська районна державна адміністрація сприяє організаціям
громадянського суспільства на рівних умовах у діяльності, спрямованій
на розв’язання найважливіших проблем громадськості, у тому числі
шляхом закупівлі соціальних та інших суспільно значущих послуг через
соціальне замовлення, організації та проведення конкурсів соціальних
проектів, процедур публічних закупівель, застосування можливостей
державно-приватного партнерства.
У 2019 році на ці потреби передбачено в Уманському міському
бюджеті кошти в розмірі 268,0 тис. грн. В адміністративному будинку
міської ради виділено приміщення для здійснення статутної діяльності
Уманської міської громадської організації „Організація ветеранів міста„.
Уманській міськрайонній спілці ветеранів Афганістану виділено
приміщенням по вул. Гайдамацькій, 4. Уманська міська громадська
організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз
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надання Головне територіальне Протягом
безоплатної
первинної управління
юстиції року
правової
допомоги в області.
населенню з питань порядку
створення та діяльності
організацій громадянського
суспільства.

Чорнобиль України“ та Уманське міське добровільне товариство „Надія
на життя“ забезпечені приміщенням по вул. Садова, 7. Інші громадські
організації забезпечені приміщенням для проведення заходів
в структурних підрозділах Центру соціальних послуг управління праці
та соціального захисту населення Уманської міської ради.
Звенигородська райдержадміністрація сприяє наданню організаціям
громадянського суспільства, які надають соціальні послуги за рахунок
бюджетних коштів, права користуватися комунальним майном на засадах,
передбачених чинним законодавством.
Зокрема, у 2019 році рішенням сесії районної ради надано дозвіл
Звенигородській центральній районній бібліотеці ім. Ю.С.Кримського
Звенигородської районної ради Черкаської області на передачу
на пільгових умовах в оренду громадській організації "Спілка учасників
бойових дій та волонтерів антитерористичної операції", для здійснення
її статутних завдань, частини приміщення (трьох кімнат), розташованого
за адресою: 20202, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 6, що належить
до майна районної комунальної власності.
При Головному територіальному управлінні юстиції працює
громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової
допомоги та пряма телефонна лінія для громадян, які проживають
у
віддалених населених пунктах та не мають фізичної змоги
безпосередньо звернутись для надання правової допомоги за
місцезнаходженням приймальні. Основною метою діяльності громадської
приймальні
є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод
та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації
Закону. Звернувшись до громадської приймальні громадяни можуть
отримати такі види правової допомоги: надання правової інформації;
надання консультацій і роз’яснень з правових питань; надання допомоги
в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації
тощо.
Громадська приймальня Головного територіального управління
юстиції у Черкаській області з надання безоплатної первинної правової
допомоги здійснює прийом за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка,
185, каб. 239, тел.: (0472) 33-00-29. Прийомні дні: вівторок, четвер
з 10.00 до 16.00.
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обов’язкову
звітність
організацій
громадянського
суспільства, які отримують
бюджетні
кошти,
та
публічний
доступ
до такої звітності.
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благодійництва

розвитку

Структурні підрозділи Протягом
обласної
державної року
адміністрації, організації
громадянського
суспільства в області
(за згодою)

Структурні
обласної

підрозділи Протягом
державної року

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській
області запроваджено роботу віртуальної інтернет-приймальні з надання
безоплатної первинної правової допомоги (далі – Інтернет-приймальня).
Інтернет-приймальня здійснює надання консультацій і роз’яснень
з правових питань у межах визначеної компетенції. Звернення про
надання консультацій та роз’яснень з правових питань надсилаються
через веб-сайт Головного територіального управління юстиції
у Черкаській області шляхом заповнення електронної картки заявника.
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області
забезпечується участь у роботі громадської приймальні, створеної при
Головному територіальному управлінні Пенсійного Фонду України
в Черкаській області. Прийом громадян здійснюється щопонеділка
з 10.00 до 11.30 за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 23.
З метою надання якісної правової допомоги діють мобільні точки
доступу до надання безоплатної правової допомоги, що здійснюють
виїзди у населені пункти Черкаської області. До складу мобільних точок
входять представники Головного територіального управління юстиції
у Черкаській області, Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Черкаській області та нотаріуси.
Більш детальну інформацію про роботу громадської приймальні
громадяни можуть отримати на офіційному веб-сайті Головного
територіального управління юстиції у розділі „Громадська приймальня“.
28 травня 2019 року проведено засідання комісії з конкурсного відбору
соціальних проектів неурядових організацій (Протокол №2).
Здійснено розгляд звітів неурядових організацій щодо реалізації
соціальних проектів у 2018 році: представники громадських і благодійних
організацій поінформували про реалізацію соціальних проектів, що стали
переможцями конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових
організацій у 2018 році; членам комісії було заслухано, обговорено
й проаналізовано звіти НУО про реалізацію 14 проектів у 2018 році.

Керівництво та медичні працівники установ охорони здоров’я
області разом з волонтерськими організаціями активно беруть участь
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для сім’ї, дітей та молоді,
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в частині допомоги учасникам антитерористичної операції (далі – АТО).
Дана робота носить постійний характер.
В обласному центрі дитячої онкології та гематології КНП
„Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради“
протягом 2019 року проводилась закупівля медикаментів, медичного
обладнання та проведення ремонтних робіт коштом та зусиллям спонсорів
та волонтерів.
КНП „Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської
обласної ради“ та КНП „Черкаський обласний протитуберкульозний
диспансер Черкаської обласної ради“ співпрацюють на волонтерських
засадах з неурядовою благодійною організацією БО „100% ЖИТТЯ
ЧЕРКАСИ“. Волонтери зазначеної неурядової організації в рамках
співпраці здійснюють надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим
пацієнтам, хворим на туберкульоз та членам їх сімей на базі медичних
установ.
У Маньківському районі створений благодійний фонд „Благодійний
фонд розвитку Маньківщини“ за рахунок якого проводиться лікування
та реабілітація учасників АТО в умовах КНП „Маньківська центральна
районна лікарня“ Маньківської районної ради Черкаської області.
У
КНП
„Звенигородська
центральна районна лікарня“
Звенигородської районної ради з метою удосконалення проведення
заходів з реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих
військовослужбовців
встановлено
зв’язок
із
Звенигородським
волонтерським рухом „З Україною в серці“.
КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни
Черкаської обласної ради“ (далі – госпіталь) для якісного покращення
проведення психологічної допомоги учасникам АТО в умовах установи
на волонтерських засадах залучено до співпраці наукових співробітників
Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної академії
педагогічних наук України, психологів Черкаського інституту пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля та Навчального центру підготовки
молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені
генерал-майора Ігоря Момота. Також, на договірній основі госпіталем
налагоджена співпраця з волонтерами-психологами.
Протягом 2019 року для зміцнення матеріально-технічної бази
та покращення лікувально-діагностичного процесу госпіталем від
спонсорів у якості благодійної допомоги отримані: будівельні матеріали

на суму 3 170 грн, м’який інвентар та обладнання на суму 35 731,2 грн,
медикаменти на суму 103 829,9 грн та продукти харчування
на суму 17 917 грн.
При територіальних центрах управління охорони здоров’я діють
відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги. З метою поповнення фонду відділення продуктами та речами
направлено 38 листів підприємцям, організаціям, релігійним конфесіям.
З ініціативи територіального центру при підтримці керівників
Смілянського району у 2019 році розширилось коло волонтерів,
благодійників, які долучились до поповнення пункту одягу, взуття,
продуктів харчування на базі відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги. Це релігійні, міжнародні організації,
керівники підприємств, організацій, окремі підприємці та фермери. За рік
отримано допомогу на 88638,0 грн.
Неодноразово протягом року надавали допомогу засобами особистої
гігієни, одягом, взуттям, продуктами харчування приватні підприємці керівник відділення німецько - українського благодійного фонду Шоха Ю.
(ВМНУБФ „Тавіфа“), Таран Є.(ВКФ „Меркурій“), Снігур В.А.
(Християнська Місія „Милосердя і здоров’я“)
Вагому допомогу
відділенню надає „Комітет допомоги бідним та обездоленим“ (м.Черкаси)
та волонтерський центр обласної ради ветеранів війни і праці (керівник
Соболєва О.О.).
При територіальному центрі продовжує роботу швейна майстерня
в с. Ротмістрівка. Протягом 2019 року послуги по пошиттю та ремонту
одягу надано 188 особам, виконано замовлень на суму 5902,0 грн., з них
безкоштовно 77 особам, з них 8 АТОвцям.
З пункту прокату за рік 62 особи отримали 62 одиниці
реабілітаційного обладнання.
При підтримці територіального центру та первинних ветеранських
організацій сіл району діють волонтерські загони, які тісно співпрацюють
з соціальними працівниками територіального центру.
Територіальним центром налагоджена тісна співпраця з головами
сільських рад, керівниками сільськогосподарських підприємств району,
які безкоштовно надають ветеранам транспорт для екскурсій рідним
краєм, які вже стали традиційними в клубах та любительських
об’єднаннях району. Зокрема, в 2019 році ветерани вже побували
на екскурсії у м. Переяслав-Хмельницький, відвідали Лебединський

15 Сприяти

співробітництву
влади,
організацій
громадянського суспільства
з
відповідними
міжнародними
організаціями і фондами
з
питань
розвитку
громадянського
суспільства,
залучати

Департамент
Протягом
регіонального розвитку, року
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані територіальні
громади,
організації

жіночий монастир, дендропарк м. Кропивницький, побували на концерті
хору
ім.Г. Верьовки.
Неординарно проходять заняття в Університеті ІІІ віку „Цвіт осені“
с.Ташлик, який працює за програмою „Світ і ми“. Значно розширилися
та урізноманітнилися теми занять, до участі залучаються керівники
місцевих підприємств, підприємці, священнослужителі, фахівці
із соціальної роботи. На урочистий початок нового навчального року
працівники терцентру завдяки благодійникам кожному слухачу вручили
подарунки.
У філіалі відділення денного перебування с.Ротмістрівки, крім
3 клубів ветеранів, які активно діють із 2011 року, щоп’ятниці
запроваджені дні здоров’я на базі місцевої амбулаторії, які проводить
ветеран педагогічної праці, вчитель фізичного виховання Микола
Хаврель. Всі ветерани забезпечені гімнастичними палицями
та використовують базу ЛФК у своїх заняттях. Це значно покращило
їх фізичний, психологічний стан, коло бажаючих розширюється.
Згідно даних голів рад ветеранів сіл в районі діє 26 волонтерських
осередків, волонтерів в районі 135 осіб, всього ветеранам надано
5131 послугу. За напрямком «Пенсіонер - пенсіонеру» з них працює
77 волонтерів, якими надано послуги 269 особам. В кінці року
організовуються зльоти волонтерів на, яких відзначаються найбільш
активні волонтери та благодійники.
Колектив територіального центру сьогодні продовжує працювати над
реалізацією законодавчих та нормативних актів щодо вдосконалення
системи надання соціальних послуг, дбає про підвищення якості
та ефективності надання соціальних послуг, вивчає передовий досвід
та впроваджує інноваційні форми роботи з людьми літнього віку району.
Райдержадміністраціями забезпечується сприяння співробітництву
влади, організацій громадянського суспільства з відповідними
міжнародними організаціями і фондами з питань розвитку
громадянського суспільства.
07.11.2019 у межах XV Міжнародного конгресу „Інституційні
та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства“
та XVІІ Міжнародної спеціалізованої виставки „КомунТех-2019“ в Києві
відбувся круглий стіл „Стратегічне планування у сфері поводження
з побутовими відходами“. У роботі круглого столу взяли участь
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Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.
До засідання долучилися й представники Управління екології та
природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації.
Протягом року проводилися правоосвітні, правопросвітницькі
інформаційні заходи з питань розвитку громадянського суспільства,
розміщувалася соціальна реклама щодо взаємодії з організаціями
громадянського суспільства.
У закладах загальної середньої освіти міста Сміли проведено
Всеукраїнський урок „Права людини“ з нагоди відзначення
Міжнародного Дня захисту прав людини;
- виховні години, години спілкування, засідання „круглих столів“,
диспути на тему: „Кілька порад доречних, щоб життя було безпечним“,
„Правова абетка“, „Булінг у шкільному середовищі. Як запобігти“,
„Цивільні права неповнолітніх та їх цивільно-правова відповідальність“;
- тематичні уроки „Я маю право“ з використанням інформаційних
матеріалів, „Юридична відповідальність та її види“, „Скарбниця прав
дитини“.
Організовано:
- перегляд тематичних документальних фільмів (школи №7,11, гімназія,
ліцей – „Лідер“);
- тематичні виставки документів, архівних матеріалів у шкільних музеях,
кімнатах та бібліотеках закладів освіти правового змісту (всі заклади
загальної середньої освіти).
Учні закладів загальної середньої освіти брали участь у міському
конкурсі „Подорож по алеї правових знань“ , в обласному – „Світ моїх
прав“ та олімпіаді з правознавства.
Упродовж року опубліковано понад 40 статей з питань соціального
захисту населення. На офіційному сайті облдержадміністрації розміщено
статті щодо пільг на санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО;
соціальних послуг з паліативного догляду; матеріальної допомоги
учасникам АТО та їх житлового забезпечення; пільг з оплати за проїзд,
захист прав, свобод і законних інтересів осіб з інвалідністю в області та ін.
Питання щодо надання житла АТОвцям, пільгового проїзду висвітлено
інтернет-виданнями „Вичерпно“ та „Прочерк“; щодо надання соціальних
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послуг з паліативного догляду, отримання черкащанами субсидій,
фінансування інтернатних установ – газетою „Черкаський край“.
Активно висвітлено означену тематику на офіційних веб-сайтах
обласної та районних державних адміністрацій, місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх сторінках
у соціальних мережах, інтернет-виданнях, зокрема: „Інтеграція послуг
ДРАЦС до ЦНАП: рекомендації експертів“ – сайт Прочерк (11.08.2019),
„Україна та Німеччина продовжать співпрацю у впровадженні реформи
децентралізації“ („Вісті Черкащини“ 12.07.2019), „Маленький тур для
великих змін“ – старт пілотного освітнього проєкту для об’єднаних
громад“ – сайт Провінція (12.09.2019), „ У рамках проекту програми
«Радник» представники ОТГ Черкащини навчалися оцінювати потреби
населення щодо надання соціальних послуг“ – сайт облдержадміністрації
(20.09.2019).
В ефірі обласного телеканалу „ВІККА“ виходили програми
„Відкритий діалог“, „Акценти“, „Скажи своє слово“, в інформаційних
випусках новин протрансльовано сюжети „В Оршанці майже 600
прикордонників присягнули на вірність“ (11.12.2019), тощо.
На телекомпанії ПАТ „НСТУ“ „Черкаська регіональна дирекція“ в ефір
виходили телепрограми „Звіти наживо“, „Тема дня“, „Виборчий округ“
тощо.
Питання розвитку громадянського суспільства вивчаються учнями
9-х класів закладів загальної середньої освіти області під час вивчення
предмета „Основи правознавства“, учнями 10-х класів - під час вивчення
предмета „Громадянська освіта“. З метою виховання в учнівської молоді
активної громадянської позиції, формування демократичних цінностей
у закладах освіти області за рахунок варіативної складової робочих
навчальних планів організовано вивчення курсів за вибором
та факультативів: „Вчимося бути громадянами“, „Права людини
в Україні“, „Громадянська освіта: вивчаємо права людини“,
„Конституційне право України“, „Ми – громадяни України“, „Основи
демократії“, „Практичне право“ тощо.
У бібліотеках закладів освіти діють книжкові виставки та тематичні
полиці, які привертають увагу учнів до теми розвитку громадянського
суспільства: „Пізнай свої права та обов’язки“, „Захист прав дитини –
це завдання школи та держави“, „Дитина: твої права та обов’язки“, „Закон
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і право для всіх єдині“, „Громадянське суспільство і правова держава“,
„Право - мистецтво добра і справедливості“.
У шкільних бібліотеках закладів загальної середньої освіти
Смілянського району оформлені книжкові виставки: „Громадянин
України – звучить гордо“, „Державна символіка України“, „Черкащина
у всьому неповторна“, „Великі і славетні імена українців“, „Черкащина –
найяскравіша квітка у вінку України“, „Літературна спадщина
Черкащини“, „Українці, що вдосконалили світ“.
Організовано:
- перегляд відео, презентації про Конвенцію ООН „Вивчаємо наші права“,
тематичні документальні фільми (школи №4,7,10,12,15);
- тематичні виставки документів, архівних матеріалів правового змісту
у шкільних музеях, кімнатах та бібліотеках закладів загальної середньої
освіти (всі заклади загальної середньої освіти).
У Смілянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 проведено
правовий квест „Запитання від Феміди“.
09.12.2019 у межах освітнього проекту „Уроки державотворення“,
у стінах Верховної Ради проведено урок правознавства для лідерів
учнівського самоврядування, учнів школи №15.
Розпорядженням Смілянської районної державної адміністрації
від 15.01.2019 № 7 утворено громадську раду при Смілянській
райдержадміністрації. Голова ради – Водяний Сергій Михайлович, голова
громадської спілки „Спілка ветеранів та інвалідів в АТО“, пенсіонер,
25 років стажу в органах внутрішніх справ, інвалід війни, учасник АТО,
доброволець.
За ініціативи голови громадської ради відкрито алею слави матерів
воїнів АТО „Мамина весна“.
Подано більше 200 клопотань про виділення земельних ділянок
учасникам АТО. Здійснюється підтримка сімей вдів загиблих АТОців.
В райдержадміністраціях здійснюється залучення громадськості
до формування та реалізації державної політики.
З метою належного проведення консультацій з громадськістю,
залучення до громадського обговорення представників інститутів
громадянського суспільства та громадськості на офіційних веб-сайтах
райдержадміністрацій створено рубрику „Консультації з громадськістю“,
де розміщуються проекти нормативно-правових документів, спрямованих
на практичну реалізацію пріоритетних напрямів державної політики.

громадянського суспільства
в Україні на 2016-2020 роки.

В.о. директора

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації опубліковано
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік.
Зокрема, у Смілянській райдержадміністрації розроблено План
заходів щодо реалізації у 2020 році в районі Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020
роки та забезпечується його виконання.

Людмила ТОВСТОПЯТ

