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В КІЛІЙСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018 – 2020 РОКИ

м. Кілія

1. Визначення проблем, на розв’язання яких
спрямована програма.
Затвердження в Кілійському районі програми сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) зумовлено
необхідністю створення сприятливих умов для розвитку громадянського
суспільства, застосування та поширення різних форм участі жителів району в
управлінні державними справами та справами територіальних громад,
налагодження дієвої взаємодії органів державної влади, місцевого
самоврядування та громадськості.
Програма спрямована на реалізацію одного з головних пріоритетів
України - побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх
громадянське суспільство з розвиненою інформаційною сферою.
Кілійській район характеризується існуванням великої кількості
інститутів громадянського суспільства. Станом на 01.01.2017 року в районі
легалізовані та діють з різною мірою активності 81 громадська організація, у
тому числі 5 благодійних об'єднань; білше130 профспілкових організацій, 16
творчих спілок, понад 35 релігійних громад. Органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування району
співпрацюють з
інститутами
громадянського суспільства як з рівноправними партнерами у вирішенні
питань місцевого значення. Стан розвитку цих
відносин засвідчує
демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків становлення
громадянського суспільства в районі.
Не дивлячись на те, що організації громадянського суспільства,
волонтерського руху в районі за останні роки засвідчили свою активну та
впливову роль на
розвиток Кілійщини, у впровадженні позитивних
соціально-політичних змін, реформуванні різних сфер суспільного розвитку
все ж існує низка суттєвих проблем , які потребують вирішення через вжиття
відповідних заходів з боку органів державної влади та місцевого
самоврядування. Так, Не зважаючи на зростаючу роль громадських
організацій у розбудові незалежної демократичної України, громадянська
позиція значної частини мешканців району залишається пасивною.
Позитивна практика співпраці влади з громадськістю не набула системного
характеру та рівень довіри між ними ще залишається на низькому рівні.
Більшість громадських організацій не мають доступу до державної
фінансової підтримки. Потенціал громадських організацій шодо надання
соціальних послуг населенню не використовується в повній мірі. Більшість
громадських лідерів є пасивними у вирішенні різноманітних суспільних
проблем.

На часі є актуальним навчання та підвищення правової культури
представників ІГС, поширення кращого досвіду взаємодії влади та
громадськості, висвітлення роботи щодо проведення консультацій влади з
громадськістю, залучення громадських організацій до реалізації важливих
суспільних проектів.
Необхідним напрямком роботи є аналіз процесів суспільно-політичного
життя району з урахуванням результатів всебічного моніторингу та
соціологічних досліджень, вироблення на його основі рекомендацій та
розробка заходів щодо підтримання в районі громадянського миру,
попередження конфліктних ситуацій, порозуміння між різними соціальними
групами та інституціями громадянського суспільства, що в цілому створює
сприятливі умови для розвитку економіки, гуманітарної сфери, підвищення
добробуту громадян.
Співпраця органів влади з ІГС в районі здійснюється у різних формах:
робота громадської ради при районній державній адміністрації, консультації
з актуальних питань державного управління, участь у роботі консультативнодорадчих органів, залучення до розробки нормативно-правових документів,
проведення навчань, заходів з нагоди державних свят і пам’ятних дат тощо.
Набуває поширення практика договірних відносин місцевої влади з
громадськими організаціями.
Окремих керівників чи активістів найактивніших та найвпливовіших
громадських організацій району обрано депутатами сільських, міських та
районної рад, де вони мають можливість відстоювати інтереси того чи
іншого утворення громадян. Голова громадської ради та його заступник є
членами колегії районної державної адміністрації.
Набуття чинності Постанови Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996
„Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики” дозволило представникам громадських організацій району
провести обрання громадської ради нового формату. На теперішній час до
складу громадської ради увійшли представники 22 обєднань громадян. На
районну державну адміністрацію покладається функція сприяння у
діяльності громадської ради і належне забезпечення її роботи. На сьогодні є
нагальна потреба у необхідному матеріально-технічному забезпеченні роботи
громадської ради.
Досвід взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з громадськістю вказує на помітні позитивні зрушення
стосовно залучення громадськості до процесів формування та реалізації
державної політики, врахування пропозицій громадськості під час ухвалення
управлінських рішень, забезпечення відкритості та прозорості діяльності
органів влади, вирішення питань місцевого значення тощо.

У зв’язку із зазначеним, необхідним є продовження проведення заходів
щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації
державної політики, вирішення питань місцевого значення, інформаційних
заходів з питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, відзначення державних свят і пам’ятних дат, вшанування
пам’яті борців за державну незалежність України, соціологічних досліджень
з вивчення громадської думки, підтримка ініціатив громадських організацій.
Ресурс громадських організацій - це великий інтелектуальний потенціал, що
допоможе вирішити багато питань району та його мешканців.
2. Мета Програми
Метою Програми є розвиток співпраці органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування району з інститутами громадянського
суспільства щодо проведення консультацій влади з громадськістю,
підвищення поінформованості населення району про основні результати
діяльності владних структур, підвищення громадської активності та
діяльності об’єднань громадян як важливих чинників вирішення питань
економічного, соціального, гуманітарного, культурного розвитку району,
успішного проведення необхідних реформ у різних сферах життя, створення
умов для розвитку в районі громадянського суспільства.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблем, строки та етапи виконання Програми.
Виконання Програми здійснюється шляхом планування, фінансування
та реалізації ряду організаційних, навчальних, інформаційних, масових
заходів, конкурсів проектів, консультацій з громадськістю, соціологічних
досліджень, спрямованих на залучення громадськості до процесів
формування та реалізації в районі державної політики, розвиток
громадянського суспільства, забезпечення консолідації та порозуміння в
суспільстві,строк реалізації Програми – 2018 - 2020 роки.
4. Завдання Програми та результативні показники
Основними
завданнями
Програми
є
подальший
розвиток
громадянського суспільства в Кілійському районі, залучення громадськості
до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у
діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
району принципів відкритості, прозорості та публічності, підтримка ініціатив
ІГС.
Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити конструктивну співпрацю місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського
суспільства;
активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації
державної політики;
ураховувати пропозиції ІГС та думку громадськості при вирішенні
завдань соціально-економічного розвитку територій;
інформувати жителів району про діяльність місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ІГС.
5. Показники витрат, що забезпечують виконання Програми
Заходи програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету,
інвестиційних коштів, коштів інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання програми
здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний
рік.
З районного бюджету орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми
становить 100,0 тис.грн.
Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту
районного бюджету на відповідний бюджетний період у межах наявного
фінансового ресурсу. (Додаток 1)
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання
Програми здійснюється відділом комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та постійними комісіями Кілійської районної ради.
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень
показників Програми:
обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях
громадської ради при Кілійській райдержадміністрації;
Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада
при Кілійській районній державній адміністрації.
Відповідальним виконавцем Програми є відділ комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації.
Відділ комунікацій з громадськістю апарату районної державної
адміністрації двічі на рік, до 15 січня 2019, 2020 та 2021 року, надає до
районної ради інформацію про стан виконання Програми.

7. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання регіональної програми забезпечує отримання в результаті
всебічного моніторингу, соціологічних досліджень в області аналітичних
матеріалів, необхідних для визначення на перспективу пріоритетних питань
для спільного їх розв’язання владою та громадськістю.
Завдяки програмі сприяння розвитку громадянського суспільства в
Одеській області на 2018-2020 роки з’явиться змога проводити такі заходи:
реалізація соціальних проектів, розроблених громадськими
організаціями та творчими спілками;
залучення громадськості до обговорення соціально-значущих
питань;
розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні
пріоритетних проблем територіальних громад;
комунікативні заходи, обмін досвідом та навчання фахівців
органів виконавчої влади, лідерів ІГС з питань запровадження громадської
експертизи, доступу до публічної інформації;
проведення конкурсу журналістів на краще висвітлення
проблематики громадянського суспільства;
проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий благодійник
року»;
проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий волонтер
року».
_______________________________________________________

