ЗВІТ
про реалізацію в районі у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки
На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68
"Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020
роки", доручення Адміністрації Президента України від 01 червня 2018 року
№43-01/455 щодо виконання даного Указу, розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28 лютого 2018 року
№130-р "Про затвердження обласного плану заходів на 2018 рік щодо реалізації
Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 20162020 роки" головою районної державної адміністрації видані:
розпорядження від 31 травня 2016 року №140-р "Про утворення Ради
сприяння розвитку громадянського суспільства при районній державній
адміністрації";
розпорядження від 17 січня 2018 року №17-р "Про затвердження
районного плану заходів щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки";
доручення від 21 листопада 2016 року №01-38/43/1 щодо удосконалення
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики та взаємодії з Громадською радою при районній державній
адміністрації.
Рішенням районної ради від 27 жовтня 2016 року №163 затверджена
районна програма сприяння розвитку громадянського суспільства у
Знам'янському районі на 2016-2020 роки.
У 2018 році вживалися заходи щодо проведення консультацій з
громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної
політики.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 26 лютого
2018 року №56-р була утворена ініціативна група з підготовки установчих
зборів за участю інститутів громадянського суспільства. Повідомлення
ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства з формування нового складу громадської ради при
Знам'янській районній державній адміністрації було опубліковано у районній
газеті "Сільське життя" від 17 березня 2018 року №11.
На веб-сайті райдержадміністрації висвітлюється інформація щодо
основних подій та тенденцій суспільно-політичного та соціально-економічного
розвитку району.
Забезпечується залучення представників ІГС до участі в заходах, які
проводяться райдержадміністрацією. Лідери громадських організацій району
постійно беруть участь у розширених засіданнях колегії районної державної
адміністрації, комісій та робочих груп, урочистостях з нагоди відзначення
державних та професійних свят. Інформація про їх проведення щоденно
висвітлюється на веб-сайті районної державної адміністрації.
За участю громадськості району у 2018 році проведені заходи, а саме:
1) засідань за "круглим" столом – 8,

2) зустрічей з громадськістю – 2 (у т.ч.: створення об'єднаних
територіальних громад – 2),
3) засідань консультативно-дорадчих органів – 5 (у т.ч.: розширене
засідання колегії районної державної адміністрації – 4),
4) електронних консультацій – 5,
5) соціологічних досліджень (опитувань) – 0,
6) інших заходів – 2 (публічний звіт голови районної державної
адміністрації – 1, публічне представлення звіту про виконання районного
бюджету за 2017 рік – 1).
Публічний звіт голови районної державної адміністрації перед громадою
району про підсумки діяльності райдержадміністрації у 2017 році відбувся
28 лютого 2018 року у залі засідань районної ради (http://zn.kradmin.gov.ua/golova-rayonnoi-derzhavnoi-administr-4).
Публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за
2017 рік відбулося 28 лютого 2018 року у залі засідань районної ради
(http://zn.kr-admin.gov.ua/publichne-predstavlennya-informacii-p).
З метою охоплення соціальними послугами більшої кількості громадян
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Знам’янського району (далі – територіальний центр) налагоджена
співпраця з громадськими недержавними організаціями щодо надання
соціально-побутових, психологічних послуг, надання грошової та натуральної
допомоги, а саме спільно з:
1) районною організацією ветеранів України організовано надання
соціальних послуг, проведення святкувань, відвідування паліативних хворих,
ветеранів-ювілярів, проведення семінару для волонтерів;
2) 15 релігійними громадами Української православної церкви району
(безкоштовне хрещення дітей із малозабезпечених сімей, вінчання, поховання
тощо).
У разі виявлення намірів інститутів громадянського суспільства району
брати участь у наданні соціальних послуг, їм надається відповідна
консультаційна та інформаційна допомога (створена електронна база даних
щодо ініціатив (намірів) інститутів громадянського суспільства району,
спрямованих на надання соціальних послуг, покращення умов функціонування
закладів освіти, охорони здоров'я на умовах соціальної рівності та партнерства).

_________________________

ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у 2018 році
№
з/п

Питання/
проект акта,
щодо яких
проведені
консультації з
громадськістю

1
2
1. Поводження з
відходами в
районі:
проблемні
питання,
залучення
інвестицій та
запровадження
сучасних
технологій

Заходи, проведені Чи звертався
у рамках
орган до
консультацій з
громадської
громадськістю із
ради з
зазначенням дати пропозицією
розглянути
питання/
проект акта
3
4
Засідання за
–
"круглим столом"
(30.01.2018)

Чи
розглядала
громадська
рада
питання/
проект акта
на своєму
засіданні
5
–

Чи надані
Кількість
Інші заходи
громадською проведених громадської
радою
засідань
ради
пропозиції, громадської
зауваження
ради
щодо
питання/
проекту акта
6
7
8
–
–
–

2
1
2
2. Про стан
соціального
захисту
населення
Знам'янського
району

3
Електронне
обговорення
проекту
розпорядження
голови районної
державної
адміністрації (до
27.02.2018)

http://zn.kradmin.gov.ua/elektr
onni-konsultacii
3. Стан протидії та Засідання за
запобігання
"круглим столом"
корупції в
(09.02.2018)
структурних
підрозділах
райдержадмініс
трації
4. Публічний звіт
Публічний звіт
голови районної (28.02.2018)
державної
http://zn.krадміністрації
admin.gov.ua/golov
a-rayonnoiderzhavnoiadministr-4

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3
1
2
5. Публічне
представлення
звіту про
виконання
районного
бюджету за
2017 рік
6. Запровадження
процесів
об'єднання
територіальних
громад

7. Питання
соціального
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС

3
Публічне
представлення
(28.02.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/public
hne-predstavlennyainformacii-p
Зустріч з
громадськістю
с.Володимирівка
(04.04.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/golov
a-rayonnoiderzhavnoiadministr-5
Засідання за
"круглим" столом
(24.04.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/zasida
nnya-za-kruglimstolom-z-pitan-2

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4
1
2
8. Запровадження
в районі
районної
програми
підтримки
індивідуального
житлового
будівництва на
селі "Власний
дім"
9. Запровадження
процесів
децентралізації
в районі

10. Імплементація
Закону України
"Про освіту" в
районі"

3
Засідання за
"круглим" столом
(25.04.2018)

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

http://zn.kradmin.gov.ua/zasida
nnya-zakruglimstolom-z-pitannya
Зустріч з
громадськістю
с.Цибулеве
(25.04.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua
Засідання за
"круглим" столом
(22.05.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/
pitannya-docilnostistvorennya-inklyu

5
1
2
11. Механізм
надання
кредитів на
придбання
матеріалів для
впровадження
енергоефективн
их заходів та
відшкодування
частини
відсотків за
кредитами
12. Про стан
надходження
платежів до
бюджетів усіх
рівнів та
використання
бюджетних
коштів за
січень-червень
2018 року

3
Засідання за
"круглим столом"
(06.06.2018)

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

http://zn.kradmin.gov.ua/uramkakhvikonannyaoriientovnogo-plan

Електронне
обговорення
проекту
розпорядження
голови районної
державної
адміністрації (до
31.07.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/elektr
onni-konsultacii

6
1
2
13. Про стан
підготовки
закладів освіти
району до
нового
2018/2019
навчального
року та до
роботи в
осінньозимовий період
2018/2019 року
14. Вирішення
проблеми
безпритульних
тварин на
території
Знам'янського
району

3
Електронне
обговорення
проекту
розпорядження
голови районної
державної
адміністрації (до
30.08.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/elektr
onni-konsultacii
Засідання за
"круглим столом"
(21.09.2018)
http://zn.kradmin.gov.ua/zasida
nnya-za-kruglimstolom-na-temu-ya

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

7
1
2
15. Збереження
нематеріальної
культурної
спадщини на
Знам'янщині

3
Засідання за
"круглим столом"
(30.10.2018 року)
http://zn.kradmin.gov.ua/zberez
hennyanematerialnoikulturno
16. Підсумки
Розширене
роботи асоціації засідання асоціації
фермерів та
фермерів та
приватних
приватних
землевласників землевласників
Знам'янського
Знам'янського
району
району (30.11.2018
року)
17. Обговорення
Електронне
проекту
обговорення
програми
проекту програми
економічного і
економічного і
соціального
соціального
розвитку
розвитку
Знам'янського
Знам'янського
району на 2019 району на 2019 рік
рік

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8
1

2

3
(01-28.12.
2018 року)
http://zn.kradmin.gov.ua/elektr
onni-konsultacii
18. Обговорення
Електронне
проекту
обговорення
районної
проекту районної
програми
програми розвитку
розвитку малого малого і
і середнього
середнього
підприємництва підприємництва у
у Знам'янському Знам'янському
районі на 2019- районі на 20192021 роки
2021 роки
(01-28.12.
2018 року)
http://zn.kradmin.gov.ua/elektr
onni-konsultacii

4

5

6

7

8

–

–

–

–

–

___________________________

