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1. Визначення проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

Діалог між державою і суспільством як ніколи актуальний на даний час. 

Шлях реформування у суспільстві має базуватися на партнерстві органів 

державної влади, місцевого самоврядування та громадськості, яке б 

спрямовувалось на досягнення спільної мети — демократизації усіх сфер 

державного управління і суспільного життя, соціально-економічного і 

духовного прогресу, забезпечення захисту прав і свобод людини та 

громадянина. 

Представники інститутів громадянського суспільства входять до 

консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади: при 

райдержадміністрації створюється Громадська рада. Такий механізм залучення 

громадськості до співпраці з органами державної влади та місцевого 

самоврядування в певній мірі забезпечує право громадян брати участь в 

управлінні державними справами, виконує контрольну функцію шляхом 

надання інститутам громадянського суспільства можливості впливати на значне 

коло питань, починаючи від контролю за використанням бюджетних коштів і 

закінчуючи процесом формування кадрового корпусу органів виконавчої влади. 

Незважаючи на плідну роботу, що проводиться органами державної влади 

та місцевого самоврядування спільно з громадськістю щодо всебічного 

розвитку Роздільнянщини, на сьогодні відчувається потреба пошуку більш 

ефективних механізмів взаємодії з інститутами громадянського суспільства, 

залучення їх до формування та реалізації державної та регіональної політики, а 

в підсумку — сприяння розвитку у районі громадянського суспільства. Також 

зростає необхідність підсилення поінформованості широких кіл громадськості 

району щодо основних напрямків державної політики, реалізації на практиці 

концепції реформ, донесення до громадського активу основних ініціатив 

органів влади, а також вивчення громадської думки з метою дослідження та 

оцінки суспільством діяльності Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України, місцевих органів влади. 

Найголовнішою функцією спільної з інститутами громадянського 

суспільства діяльності є аналітична робота, спрямована на забезпечення 

врахування думки громадськості на етапі підготовки проектів нормативно-

правових документів, пошук компромісів у випадку незгоди сторін з будь-яких 

питань соціально-економічного розвитку Роздільнянщини. Реалізація всіх 

зазначених пріоритетів потребує залучення програмного методу на основі 

відповідного фінансування з районного бюджету. 

Прийняття і реалізація Програми забезпечить визначення пріоритетів 

місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського 

суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення 

ефективності її зусиль у сфері формування громадянської культури суспільства; 

створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими органами 

влади та інститутами громадянського суспільства регіону; підвищення 

ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток 



 

 

 

громадянського суспільства, що призведе до позитивного впливу та залучення 

зовнішніх ресурсів на вирішення відповідних проблем. 
 

 

2. Мета Програми 
 

Метою Програми є налагодження соціально значимих ефективних 

механізмів партнерства держави з ІГС; системного діалогу органів виконавчої 

влади з громадськістю; вдосконалення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх 

діяльності; залучення громадян до участі в управлінні державними справами; 

підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань 

державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості; підтримка 

ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики; створення умов для 

участі громадян у розробленні проектів таких рішень; забезпечення підтримки 

діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при районній 

державній адміністрації, зокрема громадської ради при районній державній 

адміністрації для спільного вирішення завдань суспільного розвитку району та 

регіональної політики. 
 

3. Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми 
 

 створити належні умови для розвитку інститутів громадянського  

суспільства, реалізації прав на участь у формуванні державної політики; 

 вивчати суспільну думку жителів району, у тому числі, залучаючи до 

цього інститути громадянського суспільства; 

 налагодити ефективні механізми комунікації між органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського 

суспільства; 

 продовжити дослідження процесів розвитку громадянського суспільства 

у районі; 

 сприяти розвитку волонтерського руху та благодійництва; 

 здійснювати інформаційну підтримку діяльності інститутів 

громадянського суспільства. 

Програма передбачає проведення протягом 2018-2020 років заходів, 

направлених на залучення громадськості до процесів формування та реалізації 

державної та регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо 

діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства, підтримку їх ініціатив, а також вивчення 

громадської думки жителів району. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок районного бюджету, а 

також інших джерел не заборонених законодавством.  

Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щорічно під час 

складання проекту бюджету, виходячи з конкретних завдань Програми та 

реальних можливостей бюджету.  

Перелік заходів Програми та обсяги їх фінансування можуть 



 

 

 

коригуватися у разі обґрунтованої необхідності приведення їх до реальної 

ситуації, що склалась у відповідній сфері. 
 

4. Завдання Програми 

Забезпечити виконання у районі Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні, залучити інститути 

громадянського суспільства до формування та реалізації державної та 

регіональної політики. 
 

5. Очікувані результати виконання Програми 
- подальше становлення громадянського суспільства в районі; 

- якісне представництво ІГС у консультативно-дорадчих органах при 

районній державній адміністрації; 

- активізація населення району у суспільно-важливій роботі; 

- залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики; 

- підвищення якості рішень районної державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості; 

- покращення довіри населення району до місцевих органів виконавчої 

влади та ІГС району. 

 

6. Контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконавці Програми є відповідальними за виконання передбачених 

Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені 

терміни, подають відповідну інформацію в районну державну адміністрацію до 

30 грудня 2018 і 2019 років. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія районної 

ради з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту та засобів масової 

інформації, сектор комунікацій з громадськістю апарату районної державної 

адміністрації. 

Сектор комунікацій з громадськістю апарату районної державної 

адміністрації інформує управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської обласної державної адміністрації про стан виконання заходів, 

визначених цією Програмою, щороку до 01 січня 2019 і 2020 років. 

Основні напрямки та заходи Програми будуть коригуватися з 

урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-

правової бази. 

 
 

________________________ 


