РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 14 січня 2020 року

№6

Про погодження проєкту рішення
Міської ради міста Кропивницького
“Про затвердження Програми
сприяння розвитку громадянського
суспільства в місті Кропивницькому
на 2020-2022 роки “Діалог”
Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 частини 1
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1.
Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”, що додається.
2.
Відділу з питань внутрішньої політики забезпечити внесення даного
проєкту рішення на розгляд міської ради.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
міської ради А.Табалова.

Заступник міського голови з
питань діяльності органів ради

Оксана Горбенко 24 08 85

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
14 січня 2020 року № 6
Проєкт
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___” ___________ 2020 року

№ ____

Про затвердження Програми
сприяння розвитку громадянського
суспільства в місті Кропивницькому
на 2020-2022 роки “Діалог”
Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 частини 1
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міська рада
міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в
місті Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”, що додається.
2. Включити Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в
місті Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог” до складу Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та
основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової
інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності, секретаря міської ради А.Табалова.
Міський голова
Оксана Горбенко 24 08 85

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Міської ради
міста Кропивницького
“___” ___________ 2020 року №____

ПРОГРАМА
сприяння розвитку громадянського суспільства
в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”

Кропивницький — 2020

ЗМІСТ
Паспорт Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”
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ПАСПОРТ
Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у місті Кропивницькому
на 2020-2022 роки “Діалог”
1.Розробник Програми
2. Підстава для
розробки Програми

3. Відповідальні
виконавці Програми
4. Учасники Програми

5. Строк реалізації
Програми
6. Перелік бюджетів,
які беруть участь у
виконанні Програми
7. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
усього, у тому числі:
коштів бюджету міста

Відділ з питань внутрішньої політики
Указ Президента України від 26 лютого
2016 року N 68/2016 “Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні”, постанови
Кабінету Міністрів України від 03 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
інститутами
громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка”
Відділ з питань внутрішньої політики Міської
ради міста Кропивницького
Виконавчі
органи
Міської
ради
міста
Кропивницького,
превентивна
комунікація
Кропивницького відділу ГУНП в Кіровоградській
області, Громадська рада при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького,
інститути громадянського суспільства (за згодою)
2020-2022 роки
Бюджет міста
892650,00 грн
у т.ч. по роках:
2020 – 181650,00 грн
2021 – 355500,00 грн
2022 – 355500,00 грн
892650,00 грн
у т.ч. по роках:
2020 – 181650,00 грн
2021 – 355500,00 грн
2022 – 355500,00 грн
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог” (далі — Програма) розроблена в
межах Національної Стратегії розвитку громадянського суспільства на 20162020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року №
68/2016, Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року і
спрямована на налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин
Міської ради міста Кропивницького, її виконавчих органів з інститутами
громадянського суспільства (далі — ІГС), створення сприятливих умов для
розвитку у місті Кропивницькому громадянського суспільства, задоволення
суспільних інтересів через використання різноманітних форм демократії участі,
громадської ініціативи, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та
захисту прав, свобод людини і громадянина.
Розроблення Програми обумовлено змінами основних тенденцій розвитку
громадянського суспільства, зростанням його ролі в різноманітних сферах.
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ,
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим
елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей
у впровадженні нагальних суспільних змін. Як свідчить світова практика,
розвиток демократичної держави передбачає побудову її відносин з
громадянським суспільством на партнерських засадах. У цьому контексті
йдеться про створення інституційно-організаційних, фінансових, правових,
морально-етичних та інших можливостей, що мають трансформуватись у
відповідні форми співпраці та механізми впливу громадськості на державну
владу та систему місцевого самоврядування в Україні.
Одним із пріоритетних завдань міської ради як органу місцевого
самоврядування є розвиток ефективної взаємодії з громадськістю, ІГС,
забезпечення громадської участі у прийнятті управлінських рішень, розвитку
місцевої демократії.
У 2018-2019 роках Міською радою міста Кропивницького зроблені значні
кроки у цьому напрямку.
Рішенням міської ради від 31 січня 2019 року № 2303 затверджено Статут
територіальної громади міста Кропивницького. Цей нормативно-правовий акт
унормовує взаємовідносини влади і громади на цивілізованій основі, з сучасним
інструментарієм та підходами. Невід’ємними частинами Статуту є Положення
про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем
проживання, про внесення місцевих ініціатив та про проведення громадських
слухань в місті Кропивницькому.
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Рішенням міської ради від 27 серпня 2019 року № 2727 затверджено
Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міської ради
міста Кропивницького та її виконавчих органів. Це ще один механізм участі. Він
дає можливість ІГС, Громадській раді здійснювати оцінку діяльності міської
ради, аналізувати прийняті органом місцевого самоврядування рішення, інші
нормативно-правові акти, перевіряти ефективність виконання програм,
законність витрачання бюджетних коштів, якість надання адміністративних
послуг, розробляти відповідні пропозиції щодо вирішення проблем міста,
покращення роботи влади.
Прийняття Статуту, Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих органів, а також
наявність таких нормативно-правових актів, як Порядок проведення
консультацій з громадськістю, Положення про громадський бюджет міста
Кропивницького, Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Міській
раді міста Кропивницького, що були затверджені у попередні роки, дозволять
місту мати вищий індекс демократичності у рейтингу, який щороку
визначається експертами Українського незалежного центру політичних
досліджень за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в межах
проекту “Громадяни в дії”.
З 06 червня 2019 року жителі міста можуть долучатися до вирішення
питань місцевого значення завдяки інструменту електронної участі –
е-консультаціям, що проводяться на офіційному е-сервісі у формах
електронного опитування, електронної консультації з громадськістю та
електронного обговорення нормативно-правових актів.
Для налагодження діалогу громадян та влади у вирішенні різноманітних
соціально важливих проблем використовується вебплатформа “Єдина
платформа місцевої електронної демократії (скорочено – e-DEM),
запропонована Міжнародною благодійною організацією “Фонд Східна Європа”.
Платформа надає громадянам легкий і зручний доступ до використання кількох
інструментів електронної демократії: сервісів “Місцеві електронні петиції”,
“Громадський бюджет”, “Електронні консультації з громадськістю”.
Станом на 01 січня 2019 року, за даними Головного управління статистики
у Кіровоградській області, до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України занесено 880 громадських об’єднань та благодійних
організацій, що діють на території міста Кропивницького.
Найбільш структурованими серед зазначених об’єднань є ветеранські,
молодіжні, профспілкові організації. Активними громадські об’єднання є у
різних сферах, зокрема: соціальній підтримці пільгових категорій населення,
молодіжному та волонтерському русі, популяризації гендерної рівності,
здорового способу життя, розв’язанні екологічних проблем, підтримці
національних меншин тощо. У жовтні на території міста розпочав свою роботу
багатофункціональний громадський простір “Krop:hub”, створений за ініціативи
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громадських організацій “Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького”,
“Коловорот”, “Смайл”, Асоціації жінок “ДІЯ”.
На території міста Кропивницького жодного разу не проводилися ґрунтовні
дослідження щодо кількості громадських організацій в розрізі показників їх
активності, напрямів діяльності, кількості членів, ініціювання і реалізації
власних проектів та заходів тощо.
Проблемним для інститутів громадянського суспільства залишається
перехід від зосередження винятково на “внутрішній” діяльності до
цілеспрямованої системної взаємодії та ефективного співробітництва із
органами місцевого самоврядування.
Громадські організації не завжди залучаються до обговорення проєктів
цільових програм соціально-економічного розвитку, ще рідше – до розробки
нормативно-правових актів.
Не використовується експертний потенціал організацій громадянського
суспільства для реалізації суспільно важливих завдань та надання соціальних
послуг.
Незначний рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів їх
участі у формуванні, реалізації місцевої політики, питань соціальноекономічного та гуманітарного розвитку міста.
Недостатньою є інформаційно-просвітницька та методична підтримка
інститутів громадянського суспільства.
Системно не поширюється інформація про успішні проєкти, що були
реалізовані ІГС в місті протягом певного періоду часу.
На заваді ефективному вирішенню питань щодо сприяння розвитку ІГС та
налагодження конструктивної взаємодії органів влади з громадськими
організаціями є в тому числі і недостатня кваліфікація посадових осіб органів
місцевого самоврядування щодо роботи в даному напрямі.
Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства у
м. Кропивницькому має стати прийняття та реалізація Програми сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2020 – 2022 роки “Діалог”.
Вона дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення
процесу взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства, а
також сприятиме розвитку громадської активності в цілому.
Програма розширить сферу відповідальності органів місцевого
самоврядування щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також
стане стимулом для громадських організацій у налагодженні співпраці з
органами влади і підсилить відповідальність за результативність цієї співпраці.
Одним із таких заходів має стати проведення міського конкурсу з
визначення
програм
(проєктів,
заходів),
розроблених
інститутами
громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста
(відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).
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Реалізація Програми також сприятиме проведенню навчальних семінарів
для фахівців органів місцевого самоврядування та представників ІГС з питань
проведення громадської експертизи, консультацій з громадськістю, інших
механізмів участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення;
організації навчальних тренінгів для ІГС міста за проблематикою їх
інституційного та професійного розвитку; підвищенню ефективності роботи
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького; проведенню спільних заходів з ІГС, у тому числі щодо
відзначення державних свят, вшанування борців за незалежність України,
популяризації державної символіки та утвердження національно-патріотичної
ідеї.
ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку
громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії Міської ради
міста Кропивницького з ІГС на засадах партнерства, задоволення суспільних
інтересів через використання інструментів участі, залучення громадської
ініціативи, сприяння утвердженню національної ідеї, впровадження у сферу
громадських відносин принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності.
ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; ЕТАПИ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Програма передбачає проведення протягом 2020-2022 років заходів,
спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування і
реалізації державної, регіональної, місцевої політики, зокрема шляхом
створення на місцевому рівні сприятливого середовища для діяльності ІГС;
вироблення прозорих механізмів підтримки міською радою суспільно корисної
діяльності ІГС; розширення участі ІГС міста у процесах вироблення і реалізації
органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток
консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення;
стимулювання громадської активності населення міста через впровадження
форм заохочення ініціатив громадян та ІГС.
Виконання Програми здійснюється шляхом планування, фінансування та
реалізації ряду організаційних, навчальних, інформаційних, масових заходів,
конкурсу проектів, консультацій з громадськістю, моніторингу громадської
думки, сприяння розвитку волонтерського руху та благодійництва, спрямованих
на залучення громадськості до процесів формування та реалізації в місті
державної, регіональної та місцевої політики, вирішення актуальних питань
територіальної громади міста Кропивницького, розвиток громадянського
суспільства, забезпечення консолідації та порозуміння в суспільстві.
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Розробником та відповідальним виконавцем Програми є відділ з питань
внутрішньої політики.
Фінансування заходів Програми протягом трьох років здійснюється за
рахунок коштів бюджету міста на загальну суму 892 650,00 грн.
Строк реалізації виконання Програми — 2020-2022 роки.
V. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
впровадження у діяльності Міської ради міста Кропивницького, її
виконавчих органів принципів відкритості, прозорості і публічності;
всебічне і постійне залучення представників громадськості до процесу
вироблення й експертизи на міському рівні важливих соціально-економічних і
суспільно-політичних рішень;
впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій
виконавчих органів міської ради з громадськістю;
створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку
організацій громадянського суспільства;
здійснення комплексу організаційних, інформаційно-пропагандистських та
інших заходів, спрямованих на підвищення духовності і зміцнення моральних
цінностей громадян;
проведення виконавчими органами міської ради моніторингу й аналізу
громадської думки;
удосконалення використання механізмів участі для вирішення питань
місцевого значення, підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого
самоврядування та компетентності ІГС;
підвищення рівня правової, політичної культури мешканців щодо захисту
їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності.
Основні заходи виконання Програми наведені у розділі ІХ.
VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Загальний обсяг коштів, що спрямовуються на виконання Програми у
2020-2022 роках, становить 892 650,00 грн.
Фінансове забезпечення заходів, реалізація яких передбачається цією
Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста у межах
реального фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
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VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дасть змогу:
забезпечити конструктивну співпрацю міської ради, її виконавчих органів з
ІГС;
підвищити якість рішень, прийнятих міською радою та її виконавчим
комітетом;
підвищити рівень транспарентності у роботі виконавчих органів міської
ради;
активізувати участь ІГС та громадськості у формуванні та реалізації
державної, регіональної та місцевої політики, у житті територіальної громади,
волонтерському русі, благодійництві та меценатстві;
підвищити рівень довіри жителів міста до міської ради, її виконавчих
органів та ІГС міста;
активізувати діяльність консультативно-дорадчих органів, зокрема
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького;
створити дієві механізми залучення ІГС до розробки і впровадження
соціально значущих проектів;
створити систему інформаційної підтримки процесу розвитку
громадянського суспільства та доступу громадян до інформації;
підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих
на вирішення суспільно важливих питань, фінансування заходів ІГС;
збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для
реалізації ІГС суспільно значущих заходів — як самостійних, так і спільних з
виконавчими органами міської ради, спрямованих на вирішення актуальних для
територіальної громади міста Кропивницького питань;
зміцнити дух патріотизму, національно-державної свідомості у суспільстві;
підвищити позитивний імідж міста.
VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Організаційний супровід та координація діяльності щодо реалізації
Програми, підготовка звіту про її виконання здійснюється відділом з питань
внутрішньої політики.
Відповідальний виконавець Програми один раз на рік проводить
моніторинг стану виконання Програми за такими показниками:
обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми;
відповідність виконаних заходів запланованим;
фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність
запланованим результатам;
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якісні та кількісні показники щодо проведених консультацій з
громадськістю, рекомендацій від ІГС, які були враховані місцевою владою;
кількість проєктів ІГС, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань
місцевої політики, що реалізуються за рахунок коштів бюджету міста та за
рахунок інших джерел фінансування;
динаміка показників використання громадськістю механізмів локальної
демократії;
динаміка показників участі мешканців міста у діяльності ІГС.
Основними формами контролю за виконанням заходів та досягненням
показників Програми будуть:
систематичне вивчення потреб цільової аудиторії;
моніторинг громадської думки;
систематичний аналіз ефективності виконання заходів Програми;
аналіз пропозицій і зауважень громадськості, зокрема тих, що надходять на
“Гарячу лінію міського голови”, до Громадської ради при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького тощо.
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ІХ. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

№ з/ Напрями діяльності Термін
п
та зміст заходів
вико
Програми
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)
2020 рік
Разом

2021 рік

Бюджет міста

Разом

Загаль Спе
ний ціаль
фонд ний
фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

Результат
впровадження

2022 рік

Бюджет міста
Загаль
ний
фонд

Спе
ціаль
ний
фонд

9

10

Разом

11

Бюджет міста
Загаль
ний
фонд

Спе
ціаль
ний
фонд

12

13

14

1.

Забезпечення ефективних механізмів участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної,
регіональної та місцевої політики, вирішенні актуальних питань територіальної громади міста Кропивницького

1.1.

Проведення
консультацій із
громадськістю
(громадських
обговорень,
слухань, засідань,
“круглих столів”),
електронних
консультацій з
актуальних питань
соціальноекономічного,
гуманітарного
розвитку міста

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
виконавчі органи
міської ради,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення умов для
реалізації
громадянами
конституційного
права на участь в
управлінні,
залучення ІГС до
розробки
нормативноправових актів

1.2

Розробка
орієнтовного плану

20202022

Відділ з питань
внутрішньої

Без
викори

-

-

-

-

-

-

-

-

Активізація участі
ІГС у вирішенні

12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

проведення
консультацій з
громадськістю

роки

політики,
виконавчі органи
міської ради,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

стання
коштів

питань місцевого
значення

1.3.

Сприяння
проведенню
громадських
експертиз
діяльності Міської
ради міста
Кропивницького та
її виконавчих
органів

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
виконавчі органи
міської ради,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
відкритості та
прозорості
діяльності міської
ради, її виконавчих
органів, довіри до
органів влади,
налагодження
ефективної взаємодії
з ІГС

1.4.

Організаційнометодичне та
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності
Громадської ради
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

-

10,0

-

-

5,0

-

-

5,0

-

Створення умов для
діяльності
консультативнодорадчого органу з
метою забезпечення
повноцінної участі
ІГС у вирішенні
актуальних питань
територіальної
громади міста

13
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кропивницького

14
Кропивницького

1.5.

Залучення
2020представників ІГС до 2022
роботи оргкомітетів, роки
експертних та
робочих груп,
консультативнодорадчих органів при
виконавчих органах
міської ради

2.

Вивчення громадської думки, створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності, розвитку інститутів
громадянського суспільства, забезпечення прав та свобод громадян, формування позитивного іміджу міста

2.1.

Сприяння реалізації
прав громадян на
проведення мирних
акцій та зібрань

2.2.

Видання та
2020розповсюдження
2022
інформаційних,
роки
методичних та інших
друкованих

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
виконавчі органи
міської ради,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Активізація участі ІГС
та громадськості у
вирішенні актуальних
для територіальної
громади міста
Кропивницького
питань

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
превентивна
комунікація
Кропивницького
відділу ГУНП в
Кіровоградській
області (за
згодою)

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення умов для
реалізації
громадянами своїх
конституційних прав

Відділ з питань
внутрішньої
політики

-

12,5

-

-

15,0

-

-

15,0

-

Інформаційна
підтримка процесу
розвитку
громадянського
суспільства,

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

матеріалів щодо
розвитку
громадянського
суспільства,
інструментів участі
громадськості у
вирішенні питань
місцевого значення,
формування
позитивного іміджу
Кропивницького

14
забезпечення доступу
громадян до
інформації

2.3.

Проведення заходів
(спільно з ІГС),
спрямованих на
розвиток
волонтерського руху
в місті

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

-

20,0

-

-

20,0

-

20,0

-

-

Популяризація
волонтерського руху,
створення умов для
обміну досвідом ІГС

2.4.

Виготовлення
інформаційних
матеріалів,
відзначення
пам’ятних дат
національних
меншин з метою
підвищення рівня
толерантності у
суспільстві,

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

-

10,0

-

-

10,0

-

-

10,0

-

Протидія ксенофобії,
расовій, етнічній
нетирпимості,
налагодження
взаємодії з
національнокультурними
товариствами, що
діють на території
міста
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

гармонізації
міжнаціональних
відносин
2.5.

Підтримка ініціатив
ІГС, спрямованих на
пропагування
міжконфесійного
миру і злагоди,
сприяння
проведенню
доброчинних та
милосердницьких
заходів

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Реалізація соціальних
проектів,
налагодження
взаємодії з
релігійними
організаціями міста

2.6.

Створення банку
даних соціально
значущих ініціатив
ІГС міста

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення дієвих
механізмів залучення
ІГС до розробки і
впровадження
соціально значущих
проєктів

2.7.

Моніторинг рівня
2020взаємодії міської
2022
ради, її виконавчих
роки
органів з ІГС з метою
підготовки висновків
та рекомендацій щодо
покращення
співпраці з усіма
стейкхолдерами

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Громадська оцінка
діяльності міської
влади, визначення
пріоритетних проблем

16
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Без
викори
стання
коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

Безпосереднє
обговорення
мешканцями міста
важливих проєктів
нормативно-правових
актів, збір та
врахування
виконавчими органами
пропозицій
громадськості

2.8.

Здійснення
2020адміністрування
2022
сервісу “Консультації роки
з громадськістю”
платформи е-DEM на
офіційному вебсайті
Міської ради міста
Кропивницького

3.

Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності ІГС та органів місцевого самоврядування щодо використання
механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики, вирішення актуальних
питань територіальної громади міста Кропивницького

3.1.

Проведення
семінарів для
фахівців органів
місцевого
самоврядування та
представників ІГС з
питань проведення
громадської
експертизи та
інших інструментів
участі, організації
доступу до
публічної
інформації, з
питань участі у
конкурсах проєктів

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики

5

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

-

15,0

-

-

15,0

-

-

15,0

-

Підвищення
компетентностей
представників ІГС,
професійного рівня
посадових осіб щодо
застосування
інструментів участі

17
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

Створення дієвих
механізмів залучення
ІГС до розробки і
впровадження
соціально значущих
проєктів,
стимулювання появі
інноваційних підходів
та засобів вирішення
соціальних проблем

тощо. Проведення
навчальних
тренінгів, семінарів,
вебінарів,
інформаційних
кампаній,
конференцій з
підвищення рівня
громадянської
освіти населення
4.

Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив

4.1.

Проведення
міського конкурсу з
визначення програм
(проєктів, заходів),
розроблених ІГС
щодо розвитку
громадянського
суспільства, для
виконання
(реалізації) яких
надається
фінансова
підтримка з
бюджету міста
(відповідно до
Порядку,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

-

-

-

-

200,0

-

-

200,0
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України від
12.10.2011 № 1049
(зі змінами) та
фінансування
проєктівпереможців у 2021
та 2022 роках
5.

Сприяння формуванню національної свідомості, гідності, розвитку української державності, популяризації державної символіки

5.1.

Виготовлення
банерів, зовнішніх
носіїв інформації,
атрибутів для
оформлення міста з
нагоди державних
свят, знакових
історичних подій,
пам’ятних дат

20202022
роки

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

-

17,5

-

-

17,5

-

-

17,5

-

Формування у
громадян поваги та
шанобливого
ставлення до
державних символів
України, зокрема до
Державного прапора.
Єднання українського
народу, зміцнення
духовних, культурних
основ розвитку
українського
суспільства і держави

5.2.

Організація/
2020координація заходів з 2022
нагоди державних
роки
свят та пам’ятних дат

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
виконавчі органи
міської ради,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської

-

86,45

-

-

58,0

-

-

58,0

-

Єднання українського
народу, зміцнення
духовних, культурних
основ розвитку
українського
суспільства і держави
під час відзначення
Дня Соборності
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ради міста
Кропивницького,
превентивна
комунікація
Кропивницького
відділу ГУНП в
Кіровоградській
області (за
згодою)

5.3.

Підтримка ініціатив 2020громадськості щодо 2022
сприяння зміцненню роки
національної єдності,
консолідації
українського
суспільства
утвердження
патріотизму,
підвищення іміджу
міста, популяризації
духовно-культурної
спадщини

Відділ з питань
внутрішньої
політики,
Громадська рада
при Виконавчому
комітеті Міської
ради міста
Кропивницького
(за згодою)

14
України, Дня пам'яті
Героїв Крут,
Дня Героїв Небесної
Сотні, Дня пам’яті та
примирення,
Дня пам'яті жертв
політичних репресій,
Дня Конституції
України,
Дня Державного
Прапора України,
Дня незалежності
України, Дня пам'яті
жертв голодоморів,
Дня Гідності та
Свободи

-

10,2

-

-

15,0

-

-

15,0

-

Налагодження
соціального
партнерства органів
влади та
громадськості,
зміцнення
національної єдності,
утвердження
патріотизму,
відновлення і
збереження
національної пам’яті,
розвиток національної
свідомості,
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14
популяризація
духовно-культурної
спадщини
українського народу

ВСЬОГО
РАЗОМ

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики

181,65

355,5

355,5

892,65

Оксана ГОРБЕНКО

