КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про затвердження Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Києво-Святошинському районі
на 2013-2015 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Указу Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 «Про Стратегію
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та
першочергові заходи щодо її реалізації», розпорядження Київської обласної
державної адміністрації від 18.07.2012 № 303 «Про проект сприяння розвитку
громадянського суспільства у Київській області на 2012-2015 роки», розглянувши
подання райдержадміністрації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у
Києво-Святошинському районі на 2013-2015 роки (додається).
2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні
врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних комісій
районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання на сесії.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань свободи слова, захисту прав та законних інтересів громадян,
інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії –
Гелбутівський Ю.С.).

Голова ради

м. Київ
25 квітня 2013 року
№ 310-28-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХVІІІ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 25.04.2013 року № 310-28-VІ

ПРОГРАМА
сприяння розвитку громадянського
суспільства у Києво-Святошинському районі
на 2013-2015 роки

м. Київ
2013 рік
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1. Паспорт Програми
Назва програми

Програма сприяння розвитку громадянського
суспільства у Києво-Святошинському районі на
2013 – 2015 роки

Ініціатор розроблення
Програми

Сектор з питань внутрішньої політики
Києво-Святошинської районної державної
адміністрації

Підстава для розробки
Програми

Указ Президента України від 24 березня 2012 року
№ 212/2012 „Про Стратегію державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”

Нормативно-правова
база Програми

Конституція України, Закони України „Про місцеві
державні адміністрації”, „Про місцеве
самоврядування в Україні”, „Про професійні спілки
їх права та гарантії діяльності”, „Про органи
самоорганізації населення”, „Про об’єднання
громадян”, „Про благодійництво та благодійні
організації”, „Про доступ до публічної інформації”,
„Про засади внутрішньої і зовнішньої політики“,
постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”, від 12 жовтня 2011 року
№ 1049 „Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями та
творчими спілками, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка”.

Співрозробники
Програми

Громадська рада при Києво-Святошинській
районній державній адміністрації

Відповідальний
виконавець Програми

Сектор з питань внутрішньої політики
Києво-Святошинської районної державної
адміністрації

Учасники Програми

Управління, відділи та інші структурні підрозділи
райдержадміністрації, міськселищсільвиконкоми,
управління юстиції у Києво-Святошинському
районі, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді у Києво-Святошинському районі.
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Термін реалізації
Програми

2013 - 2015 роки

Етапи виконання
Програми (для
довгострокових
програм)

-

Перелік місцевих
бюджетів, що беруть
участь у виконанні
Програми (для
комплексних програм)

Районний бюджет

2. Визначення проблеми, на
розв’язання якої спрямована Програма
Києво-Святошинський район характеризується існуванням великої
кількості інститутів громадянського суспільства. Станом на 31.12.2012 на
Києво-Святошинському районі діють 769 структурних утворень політичних
партій, зареєстрованих районним управлінням юстиції, 120 громадських
організацій, 59 благодійних фондів, 126 релігійних організацій, 112
професійних спілок.
Районна державна адміністрація та районна рада співпрацюють з
інститутами громадянського суспільства як з рівноправними партнерами у
вирішенні
питань
місцевого
значення.
Стан
розвитку
відносин
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з громадськістю
засвідчує демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків
становлення громадянського суспільства в районі.
Традиційними формами взаємодії райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства є
співпраця в рамках діяльності громадської ради при Києво-Святошинській
райдержадміністрації, політично-консультативної ради, громадських рад
міськселищсільвиконкомах, головною метою яких є сприяння формуванню і
реалізації ефективної політики з питань соціально-економічного та суспільнополітичного життя в районі.
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 нових громадських рад. Сьогодні у Києво-Святошинському районі діє
громадська рада при райдержадміністрації. На райдержадміністрацію
покладається функція сприяння у діяльності громадської ради і належне
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забезпечення їх роботи. На сьогодні є нагальна потреба у необхідному
матеріально-технічному забезпеченні роботи громадської ради при
райдержадміністрації.
Продовжується взаємодія райдержадміністрації і органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства у формі засідань
круглих столів, робочих зустрічей, нарад, участі представників громадського
активу у сесіях місцевих рад та заходах з нагоди відзначення державних,
професійних, релігійних свят і пам’ятних дат. Набуває поширення в районі
практика договірних відносин влади з громадськими організаціями.
Керівників найактивніших та найвпливовіших громадських організацій
району включено до складу колегії райдержадміністрації.
Не зважаючи на зростаючу роль громадських організацій у розбудові
незалежної демократичної України, позиція громадян в районі щодо членства в
них 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 щодо надання соціальних послуг населенню не використовується в
повній мірі. Більшість громадських лідерів є пасивними у вирішенні
різноманітних суспільних проблем.
Враховуючи викладене, на порядку денному постає завдання - створити
сприятливі умови для розвитку та активної діяльності інститутів
громадянського суспільства, популяризації кращого їх досвіду, проведення
постійних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і
держави, залучення громадських лідерів до підготовки проектів управлінських
рішень. Ресурс громадських організацій - це великий інтелектуальний
потенціал, що допоможе вирішити питання розвитку району і забезпечити
добробут його мешканців.
Вирішенню зазначених питань у Києво-Святошинському районі
сприятиме утворення районного ресурсного центру сприяння розвитку
громадянського суспільства і об’єднання на його базі інформаційних та
організаційних заходів. Ще одним практичним заходом стане проведення
районного конкурсу програм і проектів громадських організацій з наданням
фінансової підтримки переможцям конкурсу. Також доцільно запровадити
практику на районному та місцевих рівнях планування у місцевих бюджетах
видатків на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства.
Ключовою складовою роботи у сфері суспільно-політичних процесів є
аналіз, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення. Районна
державна адміністрація інформує управління з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації в щоденному, двотижневому та місячному режимі про
стан суспільно-політичної ситуації на території району. Окремо готуються
аналітичні матеріали щодо прогнозу розвитку суспільних процесів в районі на
перспективу. Але базових матеріалів для аналізу немає, оскільки впродовж
минулих років не фінансувалися проведення соціологічних досліджень на
території району.
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Ще одним важливим напрямом співпраці райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства є
проведення заходів з метою залучення громадян до формування та реалізації
державної політики, ухвалення органами виконавчої влади рішень щодо
розв’язання суспільних проблем через консультації з громадськістю,
референдуми, громадські слухання та відкриті обговорення питань місцевого
значення. Сьогодні існує проблема низького рівня участі громадян у цих
заходах, низька зацікавленість інститутів громадянського суспільства щодо
процесів розробки та ухвалення управлінських рішень. Окремо актуальними
питаннями є підвищення рівня громадянської просвіти, розвиток
волонтерського руху, ознайомлення населення району зі сферою сприяння
розвитку громадянського суспільства.
У зв’язку з вищевикладеним та для системної роботи у сфері сприяння
розвитку громадянського суспільства на території району розроблена Програма
сприяння розвитку громадянського суспільства у Києво-Святошинському
районі на 2013 – 2015 роки (далі – Програма). Програма розроблена відповідно
до Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”,
„Про об’єднання громадян”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про
професійні спілки та гарантії їх діяльності”, „Про органи самоорганізації
населення”, „Про благодійництво і благодійні організації”, „Про доступ до
публічної інформації”, „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, Указу
Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 „Про Стратегію державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та
першочергові заходи щодо її реалізації”, постанови Кабінету Міністрів
від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики” та від 12.10.2011 № 1049 „Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка”.
Програма окреслює комплекс заходів діяльності Києво-Святошинської
райдержадміністрації, міськселищсільвиконкомів у співпраці з інститутами
громадянського суспільства, які беруть активну участь у соціальноекономічному та суспільно-політичному житті області.
3. Мета Програми.
Мета Програми - створення сприятливих умов для подальшого розвитку
громадянського суспільства у Києво-Святошинському районі, підвищення
ефективності
взаємодії
райдержадміністрації,
органів
місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства, реалізації права
громадян на участь у формуванні та реалізації державної і регіональної
політики, вирішенні питань місцевого значення, сприяння громадській
активності та збереженню громадянського порозуміння на території
Києво-Святошинського району.
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4. Обґрунтування шляхів, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми.
Основними шляхами забезпечення реалізації Програми є:
розвиток ефективних механізмів взаємодії райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства;
стимулювання і підтримка розвитку та організаційної спроможності
інститутів громадянського суспільства;
активізація участі громадян у процесах формування та реалізації
державної, регіональної політики у вирішенні питань місцевого значення;
реалізація у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування області принципів відкритості, прозорості і
публічності.
Термін реалізації Програми - 2013 - 2015 роки.
5. Основні завдання Програми.
Вдосконалення процесу консультацій з громадськістю на місцевому рівні;
стимулювання громадської активності та розвиток самоорганізації
громадян з метою вирішення питань місцевого значення;
сприяння роботі громадської ради при Києво-Святошинській
райдержадміністрації та матеріально-технічне забезпечення її діяльності;
адаптація та впровадження ефективних практик громадського контролю
діяльності органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної,
регіональної, місцевої політики;
сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, виявлення та
популяризація кращих практик їх діяльності;
фінансова підтримка соціально значущих програм і проектів інститутів
громадянського суспільства на основі конкурсних механізмів;
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії та комунікації з
інститутами громадянського суспільства.
6. Заходи Програми.
Організація форумів розвитку громадянського суспільства, районного
конкурсу „Кращий громадський лідер району”;
сприяння проведенню громадських експертиз діяльності органів
виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз;
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спільні з інститутами громадянського суспільства заходи з нагоди
державних свят, пам’ятних та ювілейних дат;
проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки
жителів району;
спеціальні навчання держслужбовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, активістів громадянського суспільства
з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;
проведення спільно з громадськими організаціями району конкурсу
„Державна служба – очима молоді”;
створення окремих спеціальних рубрик розвитку громадянського
суспільства в газеті „Новий день” та на веб-сайті райдержадміністрації;
проведення Форумів волонтерів району.
7. Очікувані результати.
Підвищення
рівня
взаємної
довіри
та
взаємодії
між
райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування та інститутами
громадянського суспільства;
активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної,
регіональної, місцевої політики;
запровадження ефективної системи та конкурсних механізмів підтримки
соціально значущих проектів, програм інститутів громадянського суспільства;
підвищення рівня довіри населення до інститутів громадянського
суспільства;
запровадження
громадського
контролю
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;

за

діяльністю

наявність належних умов та ефективних механізмів впливу
громадськості на процес формування та реалізації державної, регіональної,
місцевої політики, підготовки та ухвалення рішень місцевих органів влади;
забезпечення відкритості та прозорості у діяльності влади;
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з
питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
покращення
рівня
громадянського суспільства;

професіоналізму

та

розвитку

інститутів

підвищений рівень культури суспільства, активізація участі громадян у
діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
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8. Напрями діяльності та заходи Програми.
Напрями діяльності та заходи Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Києво-Святошинському районі на 2013 - 2015
роки наведені у додатку.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на
структурні підрозділи Києво-Святошинської районної державної адміністрації,
та міськселищсільвиконкоми Києво-Святошинського району, які щокварталу
інформують про результати виконання сектор з питань внутрішньої політики
райдержадміністрації.
Координатором реалізації Програми є сектор з питань внутрішньої
політики райдержадміністрації.
Голова райдержадміністрації та голова районної ради здійснюють
контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у
півроку подає сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації.
З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження
дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін
на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа
представників Києво-Святошинської районної державної адміністрації,
Києво-Святошинської районної ради, міськселищсільвиконкомів, інститутів
громадянського суспільства.

Додаток
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства
у Києво-Святошинському районі на 2013 – 2015 роки
№
з/
п

1
1.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2
Підвищення
ефективності
взаємодії
райдержадмініст
рації, органів
місцевого
самоврядування
з інститутами
громадянського
суспільства і
забезпечення

Перелік заходів
Програми

3
1.1. Організувати на
належному рівні
проведення
консультацій з
громадськістю
відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України
від 03.11.2010
№ 996 „Про
забезпечення участі

Стро
к
вико
нанн
я
захо
ду

4
2013
–
2015
роки

Виконавці

5
Управління,
відділи та інші
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
міськселищсіль
виконкоми

Джерела
фінансування

6
-

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння
(вартість),
тис.
гривень, у
тому
числі:
2013 2014
рік рік
7
8
-

Очікувані
результати

2015
рік
9
10
Пропозиції
від інститутів
громадянсько
го суспільства
щодо вдосконалення
розвитку
району та
врахування їх
при підготовці
управлінсь-

11

умов для
співпраці на
засадах
партнерства і
взаємовідпові
дальності

громадськості у
формуванні та
реалізації державної
політики”.

ких рішень

1.2. Сприяти роботі
громадської ради
при районній
державній
адміністрації та
вирішити питання
щодо матеріальнотехнічного
забезпечення її
роботи (оргтехніка,
зв’язок, канцтовари,
фото,
аудіоапаратура,
транспортні витрати)

2013
2015
роки

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації

Районний
бюджет

1.3. Організовувати
щорічні звіти голови
районної державної
адміністрації, голів
районних державних
адміністрацій,
міських голів (міст
обласного значення)
щодо виконання
програм соціальноекономічного і

2012
2015
роки

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
міськселищсіль
виконкоми

-

-

-

Належні
умови для
участі
громадськості
у прийнятті
управлінських рішень

-

-

-

Покращення
поінформованості
громадськості про
результати
діяльності
влади
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культурного
розвитку області,
районів та міст
обласного значення
1.4. Проводити
вчасний розгляд
проектів місцевих
цільових програм на
засіданнях
громадської ради
при районній
державній
адміністрації,
громадських рад при
районних державних
адміністраціях,
консультативнодорадчих органів
галузеві питання та
проекти нормативноправових актів
розвитку району та
залучати представників громадських
організацій до
розробки місцевих
цільових програм
1.5. Утворити
районний ресурсний
центр сприяння
розвитку інститутів
громадянського
суспільства та
забезпечувати його
діяльність

2013
2015
роки

Управління,
відділи та інші
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
міськселищсіль
виконкоми

-

-

-

-

Ухвалення
програм на
основі
вивчення
думки
громадськості та з
урахуванням
результатів
розгляду
консультативнодорадчими
органами

2013
2015
роки

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміні
страції,
громадська
рада при

-

-

-

-

Отримання
необхідної
практичної та
консультатив
ної допомоги
у діяльності
громадських
організацій
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1.6. Проводити
щорічний районний
конкурс програм і
проектів інститутів
громадянського
суспільства з
наданням
відповідної
фінансової
підтримки за
рахунок коштів
районного бюджету
1.7. Проводити
щорічні громадські
слухання щодо
реалізації Стратегії
державної політики
сприяння розвитку
громадянського
суспільства в
Україні

райдерж
адміністрації
2013 Сектор з
питань
2015 внутрішньої
роки політики
райдержадміністрації,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації
2013
2015
роки

Сектор з питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації
1.8. Cприяти прове- 2013 Управління,
денню громадських відділи та інші
експертиз діяльності 2015 структурні
райдержадміністраці роки підрозділи
ї та місцевого
райдержсамоврядування на
адміністрації,
території Києвоміськселищсіль
Святошинського
виконкоми
району та
громадських
антикорупційних
експертиз проектів
нормативноправових актів

району
Районний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання
фінансової
допомоги
інститутам
громадянськог
о суспільства
для реалізації
програм і
проектів на
основі
конкурсного
механізму
підтримки
Визначення
стану виконання
Програми
сприяння
розвитку
громадянсько
го суспільства
в районі
Публічна
оцінка
ефективності
роботи
органів
виконавчої
влади, органів
місцевого
самоврядування
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1

2

3
1.9. Вносити
пропозиції щодо
відзначення
подяками і
почесними
грамотами районної
державної
адміністрації кращих
лідерів інститутів
громадянського
суспільства

4
2013
2015
роки

1.10. Проводити
спільно з
інститутами
громадянського
суспільства заходи з
нагоди державних
свят, пам’ятних та
ювілейних дат

2013
2015
роки

1.11. Передбачити у
плані роботи голови
районної державної
адміністрації дня
прийому керівників
громадських
організацій району

5
Апарат
районної
державної
адміністрації,
сектор з питань
внутрішньої
політики
райдержадміні
страції

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміні
страції,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації
2013 Апарат
рік
районної
державної
адміністрації

6
-

7
-

8
-

9
-

10
Стимулювання участі
лідерів
громадських
організацій у
вирішенні
питань
місцевого
значення

Районний
бюджет

-

-

-

Залучення
громадськості
до проведення
масових
заходів

-

-

-

-

Відкритість у
діяльності
влади
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1

2

3
1.12. Утворити
координаційну раду
з питань розвитку
органів
самоорганізації
населення у
КиєвоСвятошинському
районі
1.13. Проводити
форуми розвитку
громадянського
суспільства,
районний конкурс
„Кращий
громадський лідер
району”
1.14. Проводити
щорічні
інформаційні
зустрічі (форуми) з
представниками
програм, проектів
міжнародної
технічної допомоги
щодо презентації
потенціалу та
можливостей
інститутів
громадянського
суспільства

4
5
2013 Сектор з
рік
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації
2013 Сектор з
–
питань
2015 внутрішньої
роки політики
райдержадміністрації,
міськселищсіль
виконкоми
2013
2015
роки

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдерж
адміністрації

6
-

7
-

8
-

9
-

10
Підвищення
ролі органів
самоорганізац
ії населення у
вирішенні
питань
місцевого
значення

Районний
бюджет

-

-

-

Стимулюванн
я участі
громадських
організацій у
вирішенні
питань
районного
значення

-

-

-

-

Залучення
додаткових
ресурсів для
підтримки
соціально
значущих
програм і
проектів
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1
2.

3.

2
Роз’яснення
положень
Стратегії
державної
політики
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в
Україні та
удосконалення
нормативноправової бази у
цій сфері

3
2.1. Проводити
інформаційні та
консультаційні
зустрічі у районах та
містах області щодо
роз’яснення
положень Закону
України „Про
громадські
об’єднання”

4
5
2013 Сектор з
рік
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
міськселищсіль
виконкоми,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації

2.2 .Утворити
2013 Сектор з
районну лекторську рік
питань
групу з роз’яснення
внутрішньої
положень Стратегії
політики
та забезпечити
райдержфінансову підтримку
адміністрації,
її діяльності
громадська
рада при
районніній
державній
адміністрації
Моніторинг та 3.1. Проводити
2013 Сектор з
аналіз стану
соціологічні
питань
розвитку
дослідження та
2015 внутрішньої
громадянського вивчення громадсь- роки політики
суспільства у
кої думки щодо
райдержадміні
Києвотенденцій розвитку
страції
Святошинсько громадських
му районі
організацій району,
суспільних відносин,

6
-

7
-

8
-

9
-

10
Покращення
рівня
поінформован
ості жителів
про правові
засади
діяльності
громадських
об’єднань

Районний
бюджет

-

-

-

Підвищення
рівня поінформованості
мешканців
району з
питань
розвитку
громадянського
суспільства

Районний
бюджет

-

-

-

Виявлення
громадської
думки
стосовно
актуальних
питань
розвитку
району та
врахування у
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актуальних питань
району, що
потребують
першочергового
вирішення

підготовці
управлінських
рішень

3.2. Внести
2013 Управління
пропозиції щодо
рік
праці та
практичного
соціального
запровадження на
захисту
районному рівні
населення
механізму державрайдержного замовлення на
адміністарції,
надання громадсьцентр
кими організаціями
соціальних
соціальних послуг на
служб для
конкурсних засадах
сім’ї, дітей та
молоді у
КиєвоСвятошинсько
му районі

-

-

-

-

Підвищення
якості
соціальних
послуг
населенню
району

3.3. Підготувати
пропозиції щодо
утворення постійної
комісії КиєвоСвятошинської
районної ради з
питань розвитку
громадянського
суспільства

-

-

-

-

Підвищення
ролі депутатів
у вирішенні
питань
інститутів
громадянського
суспільства

2013 Сектор з
рік
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації
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1

4.

2

Сприяння
формуванню
громадянської
культури,
підвищення
ефективності
інформаційної
політики та
правової просвіти у сфері
розвитку
громадянського
суспільства

3
4
5
3.4. Узагальнити
2013 Відділ у
інформацію про
рік
справах сім’ї
участь молодіжних
молоді та
громадських
спорту
організацій району у
райдержреалізації державної
адміністрації
молодіжної політики
4.1. Організувати
спеціальні навчання
з питань сприяння
розвитку
громадянського
суспільства для
державних
службовців та членів
громадських рад при
місцевих органах
виконавчої влади та
органах місцевого
самоврядування

2013
2015
роки

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
управління
юстиції у
КиєвоСвятошинсько
му районі,
міськселищсіль
виконкоми

4.2. Організувати
постійно діючий
дискусійний клуб з
питань розвитку
громадянського
суспільства у
Київській області в
приміщенні
облдержадміністрації

2013 Управління з
рік
питань
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

6
-

7
-

8
-

9

10
Поширення
досвіду
молоді у
реалізації
молодіжної
політики

-

Районний
бюджет

-

-

-

Підвищення
професійної
компетентності
державних
службовців та
лідерів
інститутів
громадянськог
о суспільства

-

-

-

-

Виявлення
експертної
думки у
відповідній
сфері та
підготовка
фахових
пропозицій
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1

2

3
4.3. Забезпечити
створення окремих
спеціальних рубрик
розвитку
громадянського
суспільства у газеті
„Новий день”

4
2013
–
2014
роки

4.4. Провести спільно
з громадськими
організаціями
районний конкурс
„Державна служба –
очима молоді”

2013
2015
роки

4.5. Провести
Форуми волонтерів
району

5
Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації

Сектор з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації
2013 Сектор з
питань
2015 внутрішньої
роки політики
райдержадміністрації,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації

6
-

7
-

8
-

9
-

Районний
бюджет

-

-

-

Районний
бюджет

-

-

-

10
Підвищення
рівня
поінформованості
населення про
сучасний стан
розвитку
громадянського
суспільства
Популяризаці
я державної
служби та
залучення
молоді до
державної
служби

Підвищення
ролі
волонтерів в
районі
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1

2

3
4.6. Організувати
виготовлення та
розповсюдження
соціальної реклами з
тематики сприяння
розвитку
громадянського
суспільства

4.7. Забезпечити
взаємодію з
інститутами
громадянського
суспільства у
питаннях поширення
серед населення ідеї
нетерпимості до
проявів корупції
пропагування
переваг правомірної
поведінки в усіх
сферах суспільного
життя

4
2013
2015
роки

5
Управління з
питань
внутрішньої
політики
райдержадміністрації,
громадська
рада при
районній
державній
адміністрації,
та
міськселищсіль
виконкоми
Управління,
відділи та інші
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
міськселищсіль
виконкоми

6

7
-

8
-

9
-

10
Залучення
населення
до діяльності
громадських
об’єднань

Підвищення
рівня правових
знань щодо
дотримання
чинного
законодавства
в усіх сферах
суспільного
життя
населення
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1

5.

2

Організація
управлінської
вертикалі щодо
співпраці з
інститутами
громадянського
суспільства

3
4.8. Проводити в
навчальних та
бібліотечних
закладах району
спеціальні
інтерактивні
інформаційні заходи,
зустрічі з
активістами, відкриті
уроки сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
5.1. Розробити
місцеві програми
сприяння розвитку
громадянського
суспільства на
період до 2015 року
з відповідним
фінансовим
забезпеченням

4

5
Відділ освіти,
відділ
культури і
туризму
райдержадміні
страції,
міськселищсіль
виконкоми

2013 Міськселищ
рік
сільвиконкоми

-

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

10
Доступ
жителів
району до
інформації
про діяльність
інститутів
громадянського
суспільства

Залучення до
реалізації
Стратегії
громад сіл,
селища та
міст району

