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СТАН РОЗРОБКИ, УХВАЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Івано-Франківська область отримала програму розвитку громадянського
суспільства
15 листопада 2013 року Івано-Франківська обласна рада ухвалила
Регіональну цільову програму сприяння розвитку громадянського
суспільства в Івано-Франківській області на 2014-2015 роки.
Програма передбачає проведення зокрема наступних заходів:




проведення конкурсу проектів громадських, благодійних
організацій, творчих спілок, спрямованих на вирішення
завдань регіональної політики;

створення ресурсного центру громадянських ініціатив;



створення на веб-сайті облдержадміністрації банку суспільно значущих ініціатив
ІГС області;



сприяння проведенню громадської експертизи, консультацій з громадськістю та
створенню і роботі громадських рад, причому не лише на рівні місцевих органів
виконавчої влади, але і на рівні районних та міських радах області (відповідно до
рекомендацій постанови КМУ від 05.11.2008р. № 976 «Про порядок сприяння
органами виконавчої влади громадській експертизі», постанови КМУ від 1.11.2010
р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики»);



проведення семінарів та тренінгів з питань проведення громадської експертизи,
організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, тощо;



розробка та поширення методичних рекомендацій щодо використання ІГС та
громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики;



проведення щорічного регіонального Форуму громадянського суспільства з
публічною презентацією щорічного звіту про виконання цієї програми;



проведення інформаційної кампанії з питань налагодження взаємодії з органами
влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності ГС,
виготовлення аудіо-, відео-, візуальної реклами.

Для цих та інших заходів планується виділити 890 тис. грн. на 2 роки. Утім, рішення про
виділення коштів для виконання заходів програми сприяння розвитку громадянського
суспільства наразі не ухвалене.
Цікаво, що виконавцем більшості заходів програм має стати Івано-Франківська обласна рада
через свій апарат. Аналогічна підхід до виконання заходів сприяння розвитку
громадянського суспільства запроваджується у Дніпропетровській області.
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Зверніть увагу! У випадках, де виконавцями заходів програми є обласна рада, важливо
залучати обласну державну адміністрацію до виконання заходів програми: щонайменше до
проведення консультацій з громадськістю та навчання для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування. Саме обласна державна адміністрація є
розробником більшості проектів рішень, що виносяться на розгляд обласної ради; отже, саме
облдержадміністрація відповідальна за залучення ІГС до розробки таких рішень і врахування
отриманих пропозицій. Крім того, саме обласна державна адміністрація є виконавцем
більшості інших цільових програм та рішень обласної ради, які можуть ставати предметом
громадської експертизи, доступу до інформації тощо.

Як Донецька область планує розвивати громадянське суспільство?
14 листопада 2013 року Донецька обласна рада затвердила Обласну
цільову програму зі сприяння розвитку громадянського суспільства
у Донецькій області на 2013-2015 роки.
На жаль, програму не можна вважати здобутком для розвитку
громадянського суспільства Донеччини: ані процес розробки
програми, ані її зміст не відображає наміру обласної влади
створити сприятливі умови для роботи ІГС області.
Розробка проекту програми тривала із 2010 року. Однак протягом
останнього року цей процес неодноразово ставав предметом критики громадських
організацій Донеччини. Зокрема, Коаліція інститутів громадянського суспільства
Донеччини2 наголошує на недотриманні в процесі розробки проекту програми мінімальних
стандартів залучення громадськості, зокрема вимог Порядку проведення консультацій з
громадськістю, затвердженого постановою КМУ від 3.11.2010 № 996. Наразі на сайті
облдержадміністрації відсутній звіт про результати консультацій з громадськістю щодо
проекту програми розвитку громадянського суспільства, як відсутня і інформація про
врахування пропозицій громадськості. Створена облдержадміністрацією робоча група з
розробки проекту програми працювала у закритому режимі, доручення обласної ради щодо
доопрацювання проекту програми із залученням громадськості не було виконано, а
представники облдержадміністрації ігнорували громадські заходи з обговорення проекту
програми. На думку представників Коаліції, усе це створило широкі можливості для
маніпулювання результатами громадського обговорення проекту програми та тіньового
лобіювання вузькогрупових інтересів3.
Завдання Програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства у Донецькій області
відтворюють завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та
загалом відповідають потребам ІГС. Це налагодження взаємодії ІГС, ОВВ, ОМС; розвиток
громадянської культури, волонтерства і благодійництва; ресурсне забезпечення діяльності
ІГС; розвиток механізмів соціального партнерства.
Утім, заходи програми не можна вважати такими, що забезпечують досягнення поставлених
завдань:
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Членами Коаліції є ДОО ВГО "Комітет Виборців України>", ГО "Центр аналізу та розвитку громадських
комунікацій "ДІАЛОГ", ДМГО "Альянс", ДМГО "Агенція розвитку місцевого самоврядування", ГО
"Донецький Меморіал", ВГО "Асоціація підтримки прогресивних реформ", ДОГО "Донецький інститут
соціальних досліджень та політичного аналізу".
3
Більше про процес розробки програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Донецькій області
можна дізнатися за посиланням: http://ngo.donetsk.ua/news/gromadski-organizaciyi-donechchini-oficiynovidmovilis-vid-byudzhetnih-groshey-video
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1. Ресурсне забезпечення діяльності ІГС у Донецькій області обмежиться підтримкою на
конкурсних засадах проектів екологічних організацій, організацій національних меншин,
заходів історико-патріотичного виховання. Жодні інші ІГС та напрямки діяльності не
зможуть претендувати на підтримку за рахунок бюджетних коштів. Визначені пріоритети
підтримки ІГС не відповідають Програмі соціально-економічного розвитку Донецької
області на 2013 рік; ця програма нічого не говорить про національні меншин чи історикопатріотичне виховання, натомість визначає пріоритетами регіону підвищення доступності і
якості послуг з освіти та охорони здоров’я, розвиток малого бізнесу, забезпечення
соціального партнерства тощо. Саме на реалізацію пріоритетів регіональної політики мала би
бути спрямована підтримка проектів ІГС за рахунок бюджетних коштів.
Крім того, для ресурсного забезпечення діяльності ІГС програмою передбачено створення
протягом 2х років концепції ресурсного центру для ІГС. Більшість інших діючих
регіональних програм сприяння розвитку громадянського суспільства передбачають
створення та налагодження діяльності таких центрів, а не лише розробку концепції.
3. Основним заходом для налагодження взаємодії влади та ІГС відповідно до програми є
проведення соціологічних досліджень, зокрема щодо проблем населення регіону, ціннісних
пріоритетів громадян, громадської оцінки дій органів влади тощо.
4. Для налагодження більш ефективної взаємодії між ІГС, ОВВ та ОМС програмою
передбачено створення робочої групи для удосконалення НПА та проведення громадських
обговорень управлінських рішень. При цьому, ані завдання, ані результат роботи згаданої
робочої групи жодним чином не окреслено: не визначено ані актів, які така група має
розробити, ані зобов'язання органів влади запровадити розроблені акти. Натомість, більшість
інших діючих програм чітко визначають, які саме нормативно-правові акти мають бути
розроблені і запроваджені. Не визначено і перелік управлінських рішень, які мають стати
предметом громадських обговорень. Усе це залишає значний простір для обмеження участі
громадськості у розробці важливих рішень.
Викликають питання також інші складові програми. Окремий блок заходів спрямований на
журналістське середовище: проведення форуму журналістів та навчань для ЗМІ; утім, зміст
таких навчань та їх зв'язок із сприянням розвитку громадянського суспільства не визначено.
Програмою передбачено також низка заходів для поширення досвіду діяльності громадських
об'єднань у сфері житлово-комунального господарства; варто нагадати, що в області діють
окремі цільові програми у сфері ЖКГ, здійснюється підтримка проектів з розвитку місцевого
самоврядування та ЖГК.
На жаль, програмою не передбачено жодного заходу, безпосередньо спрямованого на:


Забезпечення навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування щодо виростання ними механізмів залучення громадськості до
формування та реалізації політики. Варто нагадати, що включення до програм такого
заходу було рекомендовано Координаційною радою з питань розвитку
громадянського суспільства при Президентові України;



Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед населення регіону щодо
участі у діяльності ІГС та використання механізмів громадської участі;



Пропагування волонтерства та благодійництва;

 Налагодження соціального партнерства.
Розподіл фінансових ресурсів між різними заходами програм виглядає наступним чином:


Проведення публічних консультацій з громадськістю – 0%;



Створення ресурсного центру для ІГС – 0%;
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Підтримка діяльності організацій національних меншин та заходів історикопатріотичного виховання – 31%;



Навчання ІГС та учнівсько-студентської молоді (у тому числі через спецкурс
"Громадянське суспільство") – 15,4%;



Підтримка діяльності екологічних організацій – 14%;



Проведення соціологічних досліджень – 8%;



Створення та підтримка діяльності комунікаційного порталу – 8%;



Обмін досвідом між громадськими об'єднаннями у сфері ЖКГ – 7%;



Робота із ЗМІ та журналістами – 4%.

Таким чином, 52% коштів програми має бути спрямовано на підтримку діяльності окремих
ІГС: національних меншин та історико-культурного спрямування, екологічних, організацій у
сфері ЖКГ. Жоден із цих типів організацій не становить більшості у структурі
громадянського суспільства Донеччини.
Основним позитивним моментом програми лишається той факт, що визначення виконавців
соціологічних досліджень та навчальних заходів має відбуватися на конкурсних засадах.
Наразі третьому сектору Донеччини важливо сконцентруватися на моніторингу витрачання
коштів програми. Зокрема, варто забезпечити підготовку аргументованих висновків щодо
того, наскільки витрачання коштів програми забезпечує виконання в області завдань
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

НОВИНИ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Визначено перелік функцій структурних підрозділів у зв'язках із
громадськістю для місцевих державних адміністрацій
Державний комітет телебачення та радіомовлення України
затвердив методичні рекомендації з розроблення положення
про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
обласної,
Київської,
Севастопольської
міської
державної
адміністрації.
Відповідний наказ Держкомтелерадіо видано 15 жовтня 2013
року за номером 1994.
Відповідно до методичних рекомендацій, до завдань
структурного підрозділу з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю доцільно
віднести, зокрема:
 участь у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;
 проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики;

4

Із наказом можна ознайомитися на веб-сайті Держкомтелерадіо за посиланням:
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=108424&cat_id=94566
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 сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з громадськими
організаціями;
 забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами
та задоволення їх потреби в інформації.
Для виконання цих завдань, до переліку функцій підрозділів доцільно включити наступні:
 сприяє реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;
 аналізує діяльність інститутів громадянського суспільства у регіоні та прогнозує
розвиток суспільно-політичних процесів;
 готує пропозиції щодо здійснення місцевою державною адміністрацією заходів з метою
створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у
регіоні, їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики, та
бере участь у здійсненні таких заходів;
 забезпечує взаємодію відповідної держадміністрації з політичними партіями та
громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;
 забезпечує підготовку за участю інших структурних підрозділів місцевої державної
адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю,
зокрема, публічних громадських обговорень щодо актуальних питань суспільного життя,
шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також стосовно
інших питань;
 забезпечує підготовку, методичну підтримку і проведення разом з іншими структурними
підрозділами місцевої державної адміністрації консультацій з громадськістю, зокрема
публічних громадських обговорень відповідно до Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996;
 налагоджує взаємодію із громадською радою та іншими консультативно-дорадчими та
допоміжними органами, утвореними при місцевій держадміністрації, здійснює
організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення її діяльності;
 узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення
консультацій з громадськістю щодо питань, що належать до його компетенції, сприяє
врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами
виконавчої влади;
 координує та надає методичну підтримку іншим структурним підрозділам місцевої
державної адміністрації щодо реалізації завдань державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства відповідно до Стратегії державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента
України від 24 березня 2012 р. № 212, та щорічних планів з реалізації Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні,
затверджених указами Президента України;
 координує реалізацію регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського
суспільства;
 бере участь разом з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації
у підготовці проектів нормативно-правових актів місцевого значення з метою
забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства;
 організовує разом з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації
публічні заходи держадміністрації за участю представників інститутів громадянського
суспільства;
 координує виконання місцевою державною адміністрацією Плану заходів з
впровадження
Ініціативи
«Партнерство
«Відкритий
Уряд»,
затвердженого
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514, та
відповідного обласного плану заходів;
готує пропозицій щодо пріоритетів підтримки інститутів громадянського суспільства у
регіоні, організовує разом з іншими структурними підрозділами проведення конкурсів з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та
творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, та
здійснення моніторингу підтриманих за результатами конкурсів проектів відповідно до
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.
№ 1049;
організовує вивчення громадської думки щодо діяльності місцевої державної
адміністрації, проблемних питань регіону, інших суспільно-значущих питань та готує
пропозиції за результатами відповідних досліджень;
координує та надає методичну підтримку іншим структурним підрозділам місцевої
державної адміністрації щодо сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності
відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5
листопада 2008 р. № 976;
здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку
разом з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації розгляд вимог
учасників зазначених акцій та інформує про результати;
надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам відповідної
держадміністрації, районним держадміністраціям з питань, що належать до компетенції
структурного підрозділу;
організовує разом з іншими структурними підрозділами просвітницькі кампанії для
різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення
їх з механізмами громадської участі у формуванні та реалізації державної та регіональної
політики,
вирішення
питань
місцевого
значення,
а
також
для
популяризації волонтерства та участі у діяльності інститутів громадянського
суспільства.

Зверніть увагу!
Функції щодо проведення консультацій з громадськістю, сприяння проведенню громадської
експертизи, взаємодії з консультативно-дорадчими органами мають бути включені до
положень про усі структурні підрозділи місцевої державної адміністрації (для здійснення
такої діяльності в межах галузевої компетенції усіх підрозділів).

Питання розвитку громадянського суспільства - у фокусі
кожного органу виконавчої влади
12 листопада 2013 року відбулося громадське обговорення
проекту Порядку планування та моніторингу Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні. Захід проведено Українським
незалежним центром політичних досліджень спільно з
Міністерством юстиції України за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження».
Проект Порядку має на меті поставити питання сприяння
розвитку громадянського суспільства на порядок денний діяльності кожного органу
виконавчої влади через підготовку щорічних планів дій та звітів про результати діяльності.
Плани базуватимуться на завданнях Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства, тобто включатимуть не тільки консультації з громадськістю, але
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і створення умов для фінансової стабільності НУО тощо. Розробка проект Порядку
передбачена Планом заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженим Указом
Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013.
Під час обговорення громадські експерти погодилися із необхідністю розробки Порядку і
запропонували вагомі уточнення щодо залучення громадськості до планування та
моніторингу діяльності органів влади у розвитку громадянського суспільства, а також щодо
предмету моніторингу. Більшість громадських пропозицій враховано Міністерством юстиції
України.
Представники органів влади, зокрема Секретаріату КМУ та Адміністрації Президента
України, виступили за необхідність визначення центрального органу виконавчої влади, який
забезпечуватиме узагальнення планів та звітів органів виконавчої влади щодо сприяння
розвитку громадянського суспільства. Утім, наразі центральні органи влади не досягли згоди
щодо того, хто має виконувати таку роботу.
Міністерство юстиції планує подати проект Порядку на розгляд Кабінету Міністрів України
до 15 листопада 2013 року.

ЦІКАВІ ПРАКТИКИ НАЛАГОДЖЕННЯ
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА
ІГС
Київська міська державна адміністрація запровадила практику
координації дій структурних підрозділів при підготовці орієнтовного
плану консультацій з громадськістю.
24 жовтня 2013 організовано та проведено робочу нараду за участю
керівників структурних підрозділів Київської міської державної
адміністрації, членів Громадської ради при виконавчому органі Київради
(КМДА) на 2013-2014 роки щодо підготовки Орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю КМДА на 2014 рік
(http://kievcity.gov.ua/news/11144.html, http://kievcity.gov.ua/news/11186.html).
За результатами зустрічі був затверджений Протокол доручень керівникам структурних
підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з
Громадською радою при виконавчому органі Київради (Київській міській державній
адміністрації) щодо підготовки Орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю Київською міською державною адміністрацією на 2014 рік.
Із детальнішою інформацією про заходи КМДА в рамках підготовки орієнтовного плану
консультацій з громадськістю можна ознайомитися на веб-сайті Київської міської влади за
посиланням: http://kievcity.gov.ua/news/11144.html
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РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
АР Крим
Рада Міністрів проводить громадське обговорення проекту
орієнтовного плану з проведення консультацій з громадськістю на
2014 рік
http://www.ark.gov.ua/ua/blog/2013/11/08/uvaga-gromadskeobgovorennya-proektu-oriyentovnogo-planu-radi-ministrivavtonomno%D1%97-respubliki-krim-z-provedennya-konsultacij-zgromadskistyu-na-2014-rik/
22 листопада 2013 р. у м. Сімферополі відбувся "Перший все
кримський форум громадськості". Мета форуму – обговорити актуальні питання розвитку
громадянського суспільства, зокрема взаємодію влади та громадськості. В програмі
конференції:
 аналіз стану та обговорення перспектив розвитку громадянського суспільства Криму
 презентація практик взаємодії громадськості та органів влади
 тематичні студії та майстер-класи

Луганська ОДА
Луганська ОДА проводить відкрите громадське обговорення
орієнтовного плану консультацій з громадськістю обласної
державної адміністрації на 2014 рік. Пропозиції приймаються до 15
грудня 2013 року на електронну адресу partii@loga.gov.ua, телефоном
за номером (0642) 58 59 72 або через соціальну мережу Facebook на
офіційній сторінці управління комунікацій з громадськістю
Луганської обласної державної адміністрації.
Детальніше – за посиланням:
http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/up/news/2013/11/15/news_59878.html
13 листопада 2013 року у Луганську відбулася конференція з підбиття підсумків
реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні.
В ході конференції дві тематичні секції – з питань роботі громадських рад та з питань
місцевої демократії – розробили резолюцію з рекомендаціями щодо удосконалення взаємодії
органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Зокрема, учасники
запропонували створити представництво Урядового веб-порталу "Громадянське суспільства
і влада" у соціальній мережі Facebook, удосконалити механізм проведення консультацій з
громадськістю, створити банк даних вагомих ініціатив громадських рад при
облдержадміністраціях, розробити та затвердити на рівні кожної територіальної громади
статути територіальних громад (із включенням до них простих процедур участі
громадськості у вирішенні питань місцевого значення).
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У роботі конференції взяли участь представники одеської, Полтавської, Запорізької,
Донецької, Сумської областей, а також м. Києва.
Із більш детальною інформацією про захід можна ознайомитися на веб-сайті Луганської
ОДА
за
посиланням:
http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/15/news_59880.html
Відповідно до п. 5.2. Програми у жовтні управлінням спільно із заступником голови
громадської ради при ОДА Заливною Л.М. розроблено проект програми навчання у
рамках роботи «Обласної школи громадського активіста».

Херсонська ОДА
Впродовж жовтня-листопада в
програми сприяння розвитку
проведено:


межах регіональної цільової
громадянського суспільства

Збори з громадськістю на тему: «Про обласний бюджет на 2014
рік» (дата та місце проведення заходу: 05 листопада, м. Херсон,
відповідальна посадова особа - Шепелєв Ігор Олександрович,
начальник
Департаменту
фінансів
обласної
державної

адміністрації);


Круглий стіл-обговорення проекту програми економічного, соціального та
культурного розвитку області на 2014 рік та прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку області до 2016 року



Семінар-нараду за участю громадськості про діяльність ОСББ щодо:
впорядкування прибудинкових територій згідно чинного законодавства;
взаємовідносин ОСББ з монополістами,
які надають комунальні послуги
стимулювання ОСББ через пільгове кредитування; створення органів самоорганізації
населення (ОСН).



Обговорення проекту на веб-сайті обласної державної адміністрації: «Про проект змін
до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Свідома
громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року у зв’язку з оптимізацією
обласних програм».

Львівська ОДА
У Львівській області відбулися Дні партнерства інститутів
громадянського суспільства області
13 – 15 листопада у м. Львів було проведено ряд заходів в рамках
проведення Днів партнерства інститутів громадянського суспільства, під
час яких оговорювали проблеми розвитку громадянського суспільства в
Україні та налагодження співпраці між органами влади та громадськістю.
Організатором вказаних подій виступив департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської облдержадміністрації.
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Зокрема, відбувся круглий стіл «Держава – громадянське суспільство. Мета, засади і
принципи співпраці». Під час заходу представники ІГС обговорили реалізацію Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, її призначення,
нормативне та інституційне забезпечення. Другим, не менш важливим питанням стало
обговорення механізмів участі громадськості у процесі прийняття рішень: проблеми
проведення консультацій з громадськістю, процедуру здійснення громадської експертизи
діяльності органів влади і, зокрема, практику проведення такої експертизи у Львівській
облдержадміністрації.
Наступним заходом став інформаційно – освітній семінар громадських лідерів та активістів,
де було детально обговорено питання як отримати знання, успішний досвід та практичні
інструменти розвитку власної громадської організації. Обговорення даного питання
відбувалося у світлі результатів навчальних тренінгів для громадськості, які проводилися у
червні-жовтні 2013 року Інститутом лідерства та управління Українського Католицького
Університету в рамках реалізації заходів Регіональної програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області у 2013 році.
Другий блок обговорення був присвячений конкурсам мікропроектів, які організовуються
органами влади і спрямовані для залучення громадськості до розв’язання завдань
регіональної політики. В першу чергу під час обговорення було здійснено обмін досвідом
між представниками різних департаментів облдержадміністрації та представниками
Львівської міської ради в організації та проведенні таких конкурсів. Було відзначено певні
позитивні та негативні сторони такої практики, та напрацьовано способи її вдосконалення.
Зокрема, була досягнута чітка домовленість про подальшу співпрацю у питаннях проведення
конкурсів та обміну інформацією між Львівською міською радою та облдержадміністрацією.
Із більш детальною інформацією про захід можна ознайомитися на веб-сайті Львівської ОДА
за посиланням: http://loda.gov.ua/vidbulys-dni-partnerstva-instytutiv-hromadyanskoho-suspilstvaoblasti.html
Презентовано звіт про виконання Регіональної програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області за 2013
рік
14 листопада 2013 року у м. Львові у форматі прес-конференції презентовано публічний звіт
про виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства на у Львівській області 2013 рік.
Під час прес-конференції надано інформацію про виконання усіх заходів Програми та щодо
всіх напрямів витрачання коштів. За словами директора департаменту Дмитра Посипанка,
станом на сьогодні за кошти Програми сприяння розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства здійснюється підтримка комунального підприємства Львівської
обласної ради «Львів-ТБ», Львівської обласної державної телерадіокомпанії, інших районних
комунальних ЗМІ.
Також частина коштів скерована на підтримку місцевих книговидавців, висвітлення
соціально-економічного та культурного життя області, офіційне опублікування нормативноправових актів облдержадміністрації та ін.
Серед заходів сприяння розвитку громадянського суспільства найбільш значущими є:
підтримка на конкурсних засадах проектів та програм розроблених громадськими
організаціями та творчими спілками, проведення навчальних тренінгів для представників
громадських організацій в Інституті лідерства та управління Українського Католицького
Університету, навчання державних службовців в Львівському регіональному інституті
державного управління при Президентові України за напрямом «залучення громадськості до
формування та реалізації державної та регіональної політики».
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Київська МДА
Київська міська державна адміністрація започаткувала проведення
семінарів з питань забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики
09 жовтня 2013 року відбувся перший семінар в Голосіївській районній в
місті Києві державній адміністрації за участю представників Голосіївської
районної в м.Києві державної адміністрації, представників Громадської ради
при Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, активу
громадських організацій Голосіївського району, експертів та науковців.
Інформацію про його проведення оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в розділі «Сприяння розвитку
громадянського суспільства» за посиланням http://kievcity.gov.ua/news/11142.html.
10 жовтня 2013 проведено «круглого столу» «Доступ громадян до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення: проблеми, перешкоди, перспективи»
за ініціативи Громадської ради при виконавчому органі Київради (Київській міській
державній адміністрації).

КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІГС В
МЕЖАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
АР Крим
У Автономній Республіці Крим визначено переможців конкурсу
проектів для отримання фінансової підтримки зі рахунок
бюджетних коштів.
12 листопада 2013 р. відбулось засідання конкурсної комісії
з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими
організаціями і творчими союзами, для реалізації яких надається
фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки
Крим.
За результатами конкурсу з 13 поданих проектів визначено 5 проектів –
переможців. Максимальний обсяг фінансової підтримки з бюджету АР Крим на реалізацію
одного проекту визначений у розмірі 20 тис. грн.
Переможцями конкурсу стали:
В номінації «Людина, сім'я, здоров'я»
1. Феодосійське міське товариство інвалідів (проект «Рука допомоги»);
2. Асоціація розвитку місцевих ініціатив Сакського району (проект «Здоров'я громади - в
руках самої громади»);
В номінації «Громадянське суспільство»
3. Громадська організація «Антігони» (проект «Літній театр в садибі Паласса»);
В номінації «Соціальна відповідальність»
4. Громадська організація «Ротаракт Клуб «Ялта» (проект «Фонд громади в місті Ялта»);
В номінації «Крим - серце моє»
5. Кримська республіканська молодіжна громадська організація «Молоді регіони» (проект
«Крим кращий»).
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