ЗВІТ
про стан виконання районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Знам'янському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 27 жовтня 2016 року №163
Номер пункту
заходів
програми

Зміст заходів програми

Інформація про виконання заходів програми

Відповідальні за
виконання
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1) Проводити зустрічі, засідання за
"круглим столом" з громадськими
лідерами ІГС району;

За участі лідерів ІГС району у 2018 році відбулися засідання за
"круглим" столом на теми:
"Поводження з відходами в районі: проблемні питання,
залучення інвестицій та запровадження сучасних технологій"
(30.01.2018);
"Стан протидії та запобігання корупції в структурних
підрозділах райдержадміністрації" (09.02.2018);
"Питання соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС" (24.04.2018);
"Запровадження в районі районної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
(25.04.2018);
"Імплементація Закону України "Про освіту" в районі"
(22.05.2018);
"Механізм надання кредитів на придбання матеріалів для
впровадження енергоефективних заходів та відшкодування
частини відсотків за кредитами" (06.06.2018);
"Вирішення проблеми безпритульних тварин на території
Знам'янського району" (21.09.2018);
"Збереження нематеріальної культурної спадщини на
Знам'янщині" (30.10.2018 року).

1. Створення
сприятливих
умов для
формування та
інституційного
розвитку ІГС
(ОГС)
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2) забезпечити
участь делегацій представників
громадськості та ІГС району у
масових заходах з відзначення
державних свят та пам’ятних
історичних подій з виїздом у
населені пункти області та
України;
3) організувати в навчальних
закладах району відкриті уроки
щодо розвитку громадянського
суспільства у сучасних умовах;
4) видати та розповсюдити
інформаційні матеріали про стан
розвитку громадянського
суспільства у районі;
5) створити банк
даних соціально значущих
ініціатив ІГС району;

3
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.
У навчальних закладах району постійно проводяться відкриті
уроки щодо розвитку громадянського суспільства у сучасних
умовах.
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Інформаційні матеріали про стан розвитку громадянського
суспільства в районі розміщені на веб-сайті райдержадміністрації
у розділі головного меню "Напрями роботи", рубриці
"Консультації з громадськістю", електронна адреса: http://zn.kradmin.gov.ua/plani-konsultaciy-z-gromadskistyu.
У районі створений банк даних соціально значущих ініціатив
ІГС, до якого внесені ініціативи 8 громадських організацій, які
через механізм реалізації мікропроектів у рамках Проекту
ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" (далі –
Проект) на території Знам'янського району реалізували власні
ініціативи громад, що були спрямовані на покращення умов
функціонування закладів освіти, охорони здоров'я на умовах
соціальної рівності та партнерства, а саме: ГО "Богданівка – час
змін" (с.Богданівка), ГО "Диківка – спільна справа" (с.Диківка),
ГО "Фіона" (с.Казарня), ГО "Промінь" (с.Макариха), ГО
"Добробут громади" (с.Петрове), ГО "Трепівка-відродження"
(с.Трепівка), ГО "Цибулівська мрія" (с.Цибулеве), ГО "Мошорине
– Пролісок" (с. Мошорине).
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2. Забезпечення
ефективних
процедур участі
громадськості
під час
формування та
реалізації
державної,
регіональної
політики,
вирішення
питань
місцевого
значення
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6) сприяти розвитку громадських
ініціатив з питань розвитку
волонтерського руху

1) Сприяти проведенню
громадських експертиз діяльності
структурних підрозділів
райдержадміністрації;
2) провести громадські
обговорення проекту плану
заходів із впровадження Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд";
3) співпрацювати з ІГС з питань
поширення серед населення ідеї
нетерпимості до проявів корупції;

Продовження додатка
4

3
Волонтерські організації на території району не зареєстровані.
Разом з тим, волонтерську допомогу надають окремі громадяни,
сільськогосподарські підприємства району.
У навчальних закладах району сформовані 32 учнівських
волонтерських загони, які налічують 358 школярів. Учні шкіл
району опікуються 68 ветеранами Другої світової війни,
ветеранами праці, учасниками АТО, та надають їм допомогу по
господарству, під час проведення городніх робот та інших
соціальних потреб.
Протягом 2018 року громадські експертизи діяльності
структурних підрозділів райдержадміністрації не проводилися.
–

Забезпечується взаємодія з інститутами громадянського
суспільства з питань поширення серед населення ідей
нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг
правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.
Засідання за "круглим" столом на тему "Стан протидії та
запобігання
корупції
в
структурних
підрозділах
райдержадміністрації" у рамках проведення консультацій з
громадськістю відбулося 09 лютого 2018 року, під час якого були
розглянуті питання про результати роботи райдержадміністрації з
питань запобігання корупції у 2017 році та електронне
декларування доходів державних службовців.
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4) залучати ІГС до роботи
оргкомітетів, експертних та
робочих груп, консультативнодорадчих органів

5) провести
публічні консультації структурних
підрозділів райдержадміністрації з
громадськістю (дні відкритих
дверей, громадські обговорення,
засідання за "круглим столом"
тощо) з метою залучення
громадськості до формування та
реалізації державної та
регіональної політики;
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Лідери ІГС району увійшли до складу дорадчих органів, які
створені при райдержадміністрації:
ради сприяння розвитку громадянського суспільства при
районній державній адміністрації", затвердженої розпорядженням
голови райдержадміністрації від 31 травня 2016 року №140-р;
центру
надання
в
районі
допомоги
учасникам
антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням
голови райдержадміністрації від 02 листопада 2016 року №323-р;
районної тристоронньої соціально-економічної ради,
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від
28 жовтня 2015 року №317-р.
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.kr-admin.gov.ua/golova-rayonnoi-derzhavnoiadministr-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-predstavlennyainformacii-p).
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6) сприяти роботі громадської
ради при райдержадміністрації

7) залучати
представників ІГС та громадської
ради при райдержадміністрації як
експертів до розробки районних
програм
8) забезпечити вивчення
громадської думки щодо
суспільно-політичного,
економічного і соціального
розвитку району (соціологічні
опитування, фокусні групи,
експертні опитування)
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Дні відкритих дверей відбулися в управління соціального
захисту населення райдержадміністрації 26 квітня 2018 року та 01
жовтня 2018 року.
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.
Видано розпорядження голови районної державної
адміністрації від 19 вересня 2018 року №268-р "Про затвердження
нового складу громадської ради при Знам'янській районній
державній адміністрації". Головою громадської ради при
райдержадміністрації обрано Єрьоменко Людмилу Вікторівну –
голову Мошоринської первинної організації ветеранів України.
Представники ІГС району та громадської ради при районній
державній адміністрації щороку залучаються до розробки та
уточнення заходів районної Комплексної програми підтримки
громадських організацій.
У грудні 2018 року проводилися електронні консультації щодо
обговорення проекту програми економічного і соціального
розвитку Знам'янського району на 2019 рік.
Громадська думка щодо суспільно-політичного, економічного і
соціального розвитку району вивчається та враховується під час
обговорення цих питань під час проведення засідань колегії
райдержадміністрації.
Соціологічні опитування, фокусні групи, експертні опитування
у 2018 році не проводилися.
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3.
Стимулювання
участі ІГС
(ОГС) в
соціальноекономічному
розвитку
району

2
1) проведення Дня громадянського
суспільства в районі

2) провести
районний
конкурс соціальних проектів
"Громадська перспектива: ідея-діярезультат" серед ІГС;

3
Дні Громадянського суспільства проведені:
1) 28 лютого 2018 року, під час якого лідери громадських
організацій району, керівники окремих структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних органів міністерств і
відомств України в районі взяли участь в обговоренні питань:
публічний звіт голови Знам'янської районної державної
адміністрації за 2017 рік;
публічна інформація про виконання районного бюджету
за 2017 рік.
про конкурс "Краща громадська ініціатива України –
2017" (проект громадської спілки "Громадські ініціативи
України" з підтримки та поширення кращого досвіду
громадських організацій та ініціативних груп, які діють в
Україні);
2) 17 жовтня 2018 року:
марафон з політичних реформ в Україні: роль громадян;
громадське обговорення проекту районного плану заходів
щодо реалізації у 2019 році Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020
роки;
обговорення орієнтовного плану проведення консультацій
з громадськістю на 2019 рік відповідно до Указу Президента
України від 26 лютого 2016 року №68 "Про сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні".
У 2018 році зазначений конкурс не проводився.
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3) провести
конкурси:
"Кращий орган самоорганізації
населення року";
"Краще ОСББ року"

3
У 2018 році у рамках проведення Дня села відбулися конкурси
на кращу вулицю сіл Володимирівка, Диківка, Дмитрівка,
Іванківці, Суботці, Макариха, Мошорине, Богданівка.

__________________________________
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