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ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію  про  виконання  районної  Програми  сприяння  розвитку
громадянського  суспільства  на  2014-2016  роки,  затвердженої  рішенням
районної ради від 30.01.2014 року, взяти до відома (додається).

2. Районну Програму сприяння розвитку громадянського суспільства на
2014-2016  роки,  затверджену  рішенням  районної  ради  від  30.01.2014  року,
зняти з контролю як таку, що виконана.

      Голова
районної ради                                                                                     А. Бабієць 



Інформація 
про виконання районної Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2014-2016 роки, 
затвердженої рішенням районної ради 

від 30.01.2014 року

Районна  програма  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  на
2014-2016 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Чугуївської районної
ради  від  30.01.2014  року,  розроблена  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 3.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості
у  формуванні  та  реалізації  державної  політики»  та  рішення  Харківської
обласної ради від  15.11.2012 № 546-VI  «Про затвердження обласної цільової
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012–2015 роки». 

Програма має 5 розділів – «Загальні положення», «Визначення основних
проблем»,  «Мета  та  завдання  програми»,  «Очікувані  результати  виконання
програми»,  «Координація,  моніторинг  та  контроль  за  ходом  виконання
програми». 

У «Загальних положеннях» визначено основні поняття стосовно суб’єктів
та  механізмів  демократичного  управління  державою.  Основною  проблемою
ефективної  взаємодії  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства (розділ 2) є значний
дефіцит  активності  населення,  що зумовлює недостатній  рівень  консолідації
суспільства з питань державотворення та розвитку району. 

Метою  програми  (розділ  3)  є  створення  сприятливих  умов  для
подальшого розвитку громадянського суспільства у районі, залучення громадян
до  процесу  прийняття  публічних  рішень  на  місцевому  рівні,  зміцнення
громадянського  суспільства  на  засадах  впровадження  принципів  належного
врядування,  досягнення європейських стандартів у забезпеченні та захисті прав
і свобод людини і громадянина.

Реалізація  Програми,  що  зазначено  в  розділі  4,  мала  закріпити  на
місцевому  рівні  механізми вдосконалення процесу  взаємодії  органів  влади  з
недержавними  організаціями  (громадська  експертиза  діяльності  органів
виконавчої  влади,  громадський  контроль,  громадський  моніторинг,
консультації  з  громадськістю)  та  підвищити  ефективність  діяльності
райдержадміністрації  та  органів  місцевого самоврядування щодо спільного з
громадськістю вирішення питань місцевого значення.

Окремо було розроблено конкретні заходи для реалізації програми. 
Хоча кошти на виконання Програми не виділялися,  слід зазначити,  що

райдержадміністрацією велася робота у визначеному нею напрямку. 
У  районі  створено  умови  для  розвитку  та  діяльності  інститутів

громадянського суспільства. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про місцеві
державні  адміністрації»  райдержадміністрація  взаємодіє  з  об’єднаннями
громадян з метою забезпечення прав і свобод їх членів та сприяє виконанню
статутних завдань громадських організацій. 



Зараз у районі нараховується 49 зареєстрованих громадських організацій
(далі – ГО). В їх структурі за спрямуванням та видами діяльності найбільшу
питому  вагу  мають  організації  соціального  спрямування  (13),  ветеранів  та
інвалідів (8), фізкультурно-спортивні (8) та молодіжні (5). За ними йдуть ГО
професійного спрямування (4), охорони природи, жіночі, правозахисні (по 3) і
національних  та  дружніх  зв'язків  (2).  Однак  слід  враховувати,  що  з  них
щонайменше 35%  не працюють. 

Так,  з  організацій  соціального  спрямування  працюють  лише  7.  Слід
відзначити, що серед них 4 ГО виникли у 2015 році й саме вони пов'язані із
залученням  коштів  міжнародної  допомоги  для  розвитку  населених  пунктів
району (селищ Есхар,  Новопокровка,  Малинівка  і  села Мосьпанове).  У 2015
році  за  сприяння  райдержадміністрації  органи  місцевого  самоврядування
використали можливості громадської організації для вирішення таких місцевих
проблем.  Новопокровці,  розробивши  документи  на  конкурс,  виграли
міжнародний  грант  на  суму  32,5  тис.  євро  для  ремонту  та  матеріально-
технічного  оснащення  селищного  будинку  культури.  З  допомогою
громадськості  виконавчі  комітети  Малинівської,  Есхарівської  селищних  та
Мосьпанівської сільської рад за програмою ПРООН отримали по 10 тис. дол. на
втілення  енегрозберігаючих  заходів  на  об’єктах  соціальної  інфраструктури
(пластикові вікна в дитячих закладах). 

Поширеним  видом  діяльності  ГО  є  захист  суспільних  інтересів.  З  8
зареєстрованих  об’єднань  ветеранів  та  інвалідів  працюють  5.  Серед  них  –
районна  громадська  організація  «Ветерани  антитерористичної  операції»,  що
виникла у 2015 році. З війною на сході країни пов'язана діяльність ще двох ГО
–  районної  організації  роботодавців  агропромислового  комплексу  та
міськрайонної  громадської  організації  «Наш  вибір».  Керівники  аграрних
підприємств і волонтери об'єдналися, щоб допомогти бійцям української армії.
З  появою біженців набула розмаху діяльність  однієї  з  найстаріших у  районі
організації Товариства Червоного Хреста України.

Захистом  прав  ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни,  локальних  війн,
чорнобильців  та  ветеранів  Збройних  Сил  і  праці  займаються  ветеранські
організації.  Найчисельнішою з них є організація ветеранів України. За 2015-
2016 роки змінилося більше третини голів первинних ветеранських організацій,
змінився й голова районної ради ветеранів – ним став              В.К. Горовенко з
Кочетка. 

Значна  робота  проводиться  райдержадміністрацією  з  метою  сприяння
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і здійсненні
громадського  контролю  за  діяльністю  райдержадміністрації.  Щороку  в
райдержадміністрації  затверджується  орієнтовний  план  проведення
консультацій з громадськістю, у відповідності з яким здійснюються електронні
консультації.  В  обов'язковому  порядку  проходять  електронні  консультації  з
громадськістю  у  процесі  прийняття  рішень  стосовно  делегованих  органу
виконавчої влади повноважень, районних програм економічного, соціального і
культурного розвитку та стану їх виконання. 



На офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Консультації з
громадськістю»  висвітлюються  проекти  розпоряджень  голови
райдержадміністрації  та  рішень  районної  ради,  внесені  на  розгляд  головою
райдержадміністрації,  разом  з  інформаційними  повідомленнями  щодо
проведення громадського обговорення. 

Роль  одного  з  основних  інститутів  взаємодії  громадськості  з  владою
відведено Громадській раді при райдержадміністрації. Сприяння її діяльності з
боку  керівництва  та  працівників  райдержадміністрації  є  запорукою
конструктивного діалогу між владою та суспільством. 

Громадська  рада,  утворена  для  сприяння  участі  громадськості  у
формуванні  та  реалізації  державної  політики,  налагодження  ефективної
співпраці державного органу з громадськістю, діє при райдержадміністрації з
2010 року. З кінця 2016 року в райдержадміністрації розпочалася робота над
формуванням нового складу громадської ради, для чого розпорядженням голови
райдержадміністрації було створено ініціативну групу з підготовки установчих
зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

На установчих зборах інститутів громадянського суспільства Чугуївського
району  у  січні  2017  року  громадську  раду  при  райдержадміністрації  було
створено вже вчетверте. До неї увійшли 10 представників місцевих громадських
інститутів: 6 – від громадських  організацій, 3 – від професійних спілок і 1 – від
недержавного  засобу  масової  інформації  (ТРК  Чугуївщини  «Слобожанка»).
Відповідно  до  законодавства  склад  громадської  ради  затверджено
розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.01.2017 № 31.

На  першому засіданні  громадської  ради четвертого  скликання 30 січня
2017 року головою громадської ради знову обрано Н.Г. Алексенко, яка очолює
районну  організацію  профспілки  працівників  освіти  і  науки.  Було  також
затверджено  положення  про  громадську  раду  при  райдержадміністрації
(розпорядження голови райдержадміністрації  від 06.02.2017 № 48) та план її
роботи.  Положенням визначено основні  завдання громадської  ради,  до нього
увійшли  статті  щодо  планування  роботи,  проведення  засідань,  висвітлення
діяльності  ради  тощо.  Цим  документом  регламентуються  також
взаємовідносини  громадської  ради  з  райдержадміністрацією.  За  підсумками
діяльності  громадської  ради  попередніх  скликань  ці  відносини  можна
визначити  як  позитивні.  За  час  її  існування  громадська  рада  не  мала  з
райдержадміністрацією непорозумінь ні під час формування складу ради, ні під
час подальшої роботи. 

Діяльність  громадської  ради   висвітлюється  через офіційний  веб-сайт
райдержадміністрації,  на якому створено окрему рубрику «Громадська рада».
Громадськість району має також можливість доступу до публічної інформації,
якою володіє райдержадміністрація, та гарантії якісного розгляду звернень.

Можна  стверджувати,  що  райдержадміністрацією  відпрацьовано  та
застосовуються більшість з інструментів взаємодії органів державної влади та
інститутів громадянського суспільства. 

Зважаючи на вищевказане, можна дійти висновку, що Програма сприяла
розвитку  громадянського  суспільства  в  районі  та  консолідації  зусиль  різних



гілок  влади  і  громадськості  на  вирішення  завдань  соціально-економічного
розвитку сіл та селищ  Чугуївщини.

Враховуючи  вищевказане  і  те,  що  термін  дії  Програми  закінчився,
доцільно  зняти  районну  Програму  сприяння  розвитку  громадянського
суспільства на 2014-2016 з контролю як таку, що виконана.

Начальник відділу масових 
комунікацій райдержадміністрації                                     М. ОТЧЕНАШКО



Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про виконання районної Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2014-2016 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 30.01.2014 року»

Районна  Програма  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  на
2014-2016  роки  була спрямована  на  створення  сприятливих  умов  для
подальшого розвитку громадянського суспільства у районі, залучення громадян
до  процесу  прийняття  публічних  рішень  на  місцевому  рівні,  зміцнення
громадянського  суспільства  на  засадах  впровадження  принципів  належного
врядування з урахуванням конкретних особливостей історико-культурного та
соціально-економічного розвитку району, досягнення європейських стандартів
у  забезпеченні  та  захисті  прав  і  свобод  людини  і  громадянина.  В  цьому
напрямку вживалися певні заходи.

Реалізація  Програми  дозволила закріпити на місцевому рівні  механізми
удосконалення процесу взаємодії органів влади з недержавними організаціями.
Про це  свідчить  розширення сфери відповідальності  місцевих органів  влади
щодо  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства,  а  також  створення  в
селах та селищах району громадських організацій з метою вирішення питань
місцевого значення.

Оскільки термін дії Програми закінчився, доцільно зняти її з контролю як
таку, що виконана.

Начальник відділу масових 
комунікацій райдержадміністрації                                     М. ОТЧЕНАШКО


