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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шостого скликання
Двадцять третя сесія
РІШЕННЯ 
    
22.02.2013

№  8

 
Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернігівському районі Запорізької області на 2013-2016 роки


Керуючись пунктом 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», рішення Запорізької обласної ради від 24.12.2012 № 6 «Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2013-2016 роки», Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернігівському районі Запорізької області на 2013-2016 роки, що додається.

2. Районній державній адміністрації:
2.1.	забезпечити організацію виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернігівському районі Запорізької області на 2013-2016 роки (далі – Програма);
2.2. щороку до 25 січня, що настає за звітним періодом, інформувати про хід реалізації Програми Чернігівську районну раду Запорізької області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань охорони здоров'я , освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Голова ради
О.П.Романчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
22.02.2013             № 8

ПРОГРАМА
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернігівському районі Запорізької області на 2013-2016 роки

1. Загальна частина
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернігівському районі Запорізької області на 2013-2016 роки (далі – Програма) спрямована на створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у регіоні та вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства для спільного вирішення завдань суспільного розвитку та  регіональної політики. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про громадські об’єднання», «Про волонтерську діяльність», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та першочергові заходи щодо її реалізації», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами та доповненнями, та розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.05.2012 № 187 «Про першочергові заходи із сприяння розвитку громадянського суспільства в Чернігівському районі».

2. Мета Програми
Програма спрямована на формування в регіоні інституційних та правових засад розвитку громадянського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики на районному рівні, спрямування зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підтримку діяльності інститутів громадянського суспільства.

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності 
її розв’язання програмним методом 
Розроблення Програми зумовлено необхідністю подальшого здійснення заходів щодо підвищення відкритості на прозорості діяльності місцевих органів, відповідно до завдань, які визначено Президентом України та Кабінетом Міністрів України, широке впровадження механізму проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань соціально-економічного та соціально-культурного розвитку територій.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Програма виконується шляхом здійснення заходів, передбачених Програмою.
5.Строки та етапи виконання Програми
 Початок: 2013 рік, закінчення: 2016 рік.
 Етапи виконання: щороку з 2013 до 2016 року.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Програма не потребує фінансування.

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Ініціатор-головний замовник Програми: Чернігівська районна державна адміністрація.
Розробник Програми: організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з  питань охорони здоров'я , освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

8. Очікуванні кінцеві результати виконання Програми
Виконання програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної політики щодо підтримки розвитку громадських організацій в Чернігівському районі на виконання Закону України «Про громадські об’єднання » та постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами та доповненнями, зокрема:
позитивно впливати на створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства ;
залучати громадські об’єднання до вирішення актуальних завдань державної регіональної політики; 
забезпечити врахування думки громадськості при ухваленні управлінських рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
підвищити рівень довіри населення району до місцевих органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства; 
підтримати соціальні ініціативи молодіжних громадських організацій; 
сприяти активній участі представників громадськості у роз’ясненні сутності та основних принципів соціально-економічної політики Президента України та Кабінету Міністрів України;
поліпшити висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо взаємодії з громадськістю місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
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Заходи, спрямовані на реалізацію Програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Чернігівському районі Запорізької області 
на 2013-2016 роки



№

Найменування заходів

Виконавці
Термін виконання








1
2
3
4
1.
Активізація участі громадськості в управлінні державними та місцевими справами
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства
2013-2016 роки
1.1
проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань реалізації державної політики на регіональному рівні, обговорення проектів регуляторних актів, регіональних і місцевих програм економічного, соціального та культурного розвитку, звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх освоєння

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації
2013-2016 роки
1.2
організація стажування активістів інститутів громадянського суспільства на базі районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування 
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства
2013-2016 роки
1.3
організація проведення днів відкритих дверей у апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації для представників інститутів громадянського суспільства 

 Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства
2013-2016 роки
1.4.
проведення інформаційних заходів із роз’яснення сутності та основних принципів соціально-економічних реформ, висвітлення соціальних ініціатив Президента України

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства
2013-2016 роки
2.
Удосконалення системи комунікацій між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  та громадськістю
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації
2013-2016 роки
2.1.
сприяння висвітленню у засобах масової інформації заходів щодо взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації 
2013-2016 роки
2.2.
використання соціальних мереж у процесі взаємодії посадових осіб місцевих органів влади  з громадськістю
Структурні підрозділи районної державної адміністрації
2013-2016 роки
3
Підвищення рівня громадянської культури та правової свідомості працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, активістів громадських організацій та населення
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації


2013-2016 роки
3.1.
проведення Єдиного дня інформування населення району з питань історії, сучасного стану та перспектив розбудови громадянського суспільства в Україні та Запорізькому регіоні
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації

2013-2016 роки
3.2.
сприяння розповсюдження  інформаційної продукції з актуальних питань участі громадськості в управлінні державними справами
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації

2013-2016 роки


