
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

відділу з питань внутрішньої політики про проведення електронної
консультації з громадськістю щодо пріорітетних завдань міського конкурсу

“Дієві ініціативи” та видів діяльності, які можуть бути підтримані в його
рамках

Конкурс  проводиться  з  метою  забезпечення  прозорості  та  ефективного
використання  коштів,  передбачених  в  бюджеті  міста  Кропивницького  на
фінансування  програм  (проєктів,  заходів),  розроблених  інститутами
громадянського суспільства.

Проєкти  (заходи,  програми),  що подаються  для  участі  у  конкурсі  “Дієві
ініціативи”, мають бути спрямовані на реалізацію пріорітетних завдань міської
Програми  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в  місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”:
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27042-rish_3125_14-02-2020.pdf .

Зміст питань, винесених на обговорення: 

1.  Визначення  пріорітетних  цілей  та  завдання  конкурсу  “Дієві
ініціативи”.

Пропозиції:

1)  консолідація громадського руху, запровадження освітніх (просвітніх) та
менторських  програм  для  навчання  активістів  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування;

2) підвищення рівня правової,  політичної культури щодо захисту прав та
свобод громадян;

3) популяризація механізмів участі;
4) вшанування борців за незалежність України;
5) популяризація державної символіки;
6) утвердження національно-патріотичої ідеї, зміцнення духу патріотизму;
7) розвиток волонтерського руху;
8) утвердження міжнаціональної та міжконфесійної злагоди у суспільстві.

2.  Види  діяльності,  які  можуть бути підтримані  у  рамках  конкурсу
“Дієві ініціативи”.

Пропозиції: 

1)  проведення  тематичних  тренінгів,  семінарів,  вебінарів,  засідань  за
круглим столом, дебатів;

2) проведення інформаційних кампаній;
3) вивчення громадської думки;
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4) проведення форумів, фестивалів, конференцій;
5) проведення конкурсів, акцій, ігор, програм;
6)  випуск  поліграфічної  продукції,  спрямованої  на  реалізацію  завдань

конкурсу;
7)  виготовлення  та  розміщення  аудіовізуальних  інформаційних,

просвітницьких та методичних матеріалів;
8) виготовлення та розміщення соціальних роликів, фільмів;
9) розробка та друк методичних матеріалів;
10) створення тематичних вебресурсів.

Мета  проведення  консультацій  з  громадськістю: привернення  уваги
громадськості  до  інструментів  участі,  збір  пропозицій та  зауважень  щодо
пріорітетних завдань конкурсу “Дієві ініціативи” та видів діяльності, які можуть
бути підтримані у його рамках.

Соціальні  групи населення та заінтересовані сторони: представники
інститутів громадянського суспільства.

Можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних
соціальних груп населення та заінтересованих сторін: проведення конкурсу
“Дієві  ініціативи”,  забезпечення прозорості  та  відкритості  фінансування ІГС,
підтримка  ініціатив  громадськості,  залучення  громадських  організацій  до
вирішення актуальних питань життєдіяльності міста.

Способи забезпечення участі в обговоренні: електронні консультації на
платформі е-DEM, https://consult.e-dem.ua/consultations/167 

Строк  подання  пропозицій  та  зауважень: 18  червня  —  02  липня
2020 року.

Контактна особа:  Горбенко  Оксана  Анатоліївна  –  начальник  відділу  з
питань внутрішньої політики, тел. (0522) 35 83 73.

Електронна  скринька  для  подання  пропозицій  в  режимі  електронного
листування: vvp@krmr.gov.ua .

Пропозиції  (зауваження)  подаються  із  обов᾽язковим  зазначенням
прізвища, імені, по батькові та контактного телефону особи, яка їх подає. 

Оприлюднення результатів обговорення: 07 липня 2020 року.

mailto:vvp@krmr.gov.ua
https://consult.e-dem.ua/consultations/167

