УКРАЇНА
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шосте скликання
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РІШЕННЯ
від 21.03.2013 р.

м.Яремче

№293-16/2013

Про міську програму сприяння
розвитку громадянського суспільства
в м.Яремче на 2013-2015 роки.

Відповідно до Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2007 року №1035-р, постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Указу
Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 «Про Стратегію
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства», Плану
організації виконання цього Указу, з метою створення сприятливих умов для
подальшого розвитку громадянського суспільства у регіоні, вдосконалення
співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського
суспільства, для спільного вирішення завдань суспільного розвитку регіону та
регіональної політики, підтримки суспільно-значущих громадських ініціатив,
підвищення інституційної спроможності громадських рад, розпорядження
облдержадміністрації від 21.12.2012р.№933 «Про схвалення проекту
регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства
в Івано-Франківській області на 2013-2015 роки» міська рада вирішила:
1. Схвалити міську програму сприяння розвитку громадянського
суспільства в м.Яремче на 2013-2015 роки (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів міськвиконкому, виконавчим
комітетам селищної, сільських рад, інститутам громадянського суспільства
забезпечити виконання заходів міської програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в м.Яремче на 2013-2015 роки.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
рішення покласти на головного відповідального виконавця - організаційний
відділ міськвиконкому (Г.Баб”як).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Тараса Клим”юка.
Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 21.03.2013р. №293-16/2013

Міська програма сприяння розвитку
громадянського суспільства в м.Яремче на
2013-2015 роки

Замовник програми:
Організаційний відділ
міськвиконкому

Г.Баб’як

Керівник програми:
Секретар міської ради

Погоджено:
Відділ економіки і промисловості
міськвиконкому
Юридичний відділ
міськвиконкому

Т. Клим»юк

О.Духович

Т.Кухарук

Паспорт міської програми
сприяння розвитку громадянського суспільства
в м.Яремче на 2013-2015 роки
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) –
організаційний відділ міськвиконкому
2. Розробник програми - організаційний відділ
міськвиконкому
3. Термін реалізації програми - 2013-2015 роки.
Очікувані результати виконання програми.
Виконання програми дасть змогу створити сприятливі умови
для подальшого розвитку громадянського суспільства у регіоні,
вдосконалення співпраці органів місцевого самоврядування з ІГС
для спільного вирішення завдань суспільного розвитку міста та
регіональної політики, підтримки суспільно-значущих громадських
ініціатив, підвищення інституційної спроможності громадських
рад.
4. Термін звітності поетапний : щорічний.

Замовник програми
Г.Баб’як

_______

____

Керівник програми
Т.Клим’юк

_______________

Міська програма __ ____
сприяння розвитку громадянського суспільства
м.Яремче на 2013 -2015 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної,
правової держави важливого значення набувають процеси ефективної
взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства.
Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, співробітництві у
досягненні мети, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного
управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним
прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та
громадянина.
Міська рада у розвитку інститутів громадянського суспільства
зацікавлена, прагне забезпечити участь громадськості у формуванні і
реалізації державної та регіональної політики.
Необхідним інструментом вирішення проблем розвитку інститутів
громадянського суспільства в місті стане прийняття та реалізація програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в регіоні на 2013-2015 роки
(далі - програма).
Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів
України «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в
Україні,«Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від
24 березня 2012 року «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства», постанов Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики».
Програма спрямовує зусилля органів місцевого самоврядування на
створення сприятливих умов для ефективного функціонування третього
сектору,що є основною передумовою залучення громадських організацій до
формування державної і регіональної політики та більш повного
використання їхнього потенціалу для розвитку регіону.
Програма передбачає проведення протягом 2013 - 2015 років заходів,
спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та
реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом створення на
місцевому рівні сприятливого правового середовища для діяльності ЕГС
через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального рівня;
впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;
вироблення прозорих механізмів підтримки органами місцевого
самоврядування суспільно -корисної діяльності ІГС через впровадження
механізму соціального замовлення.
Основними формами участі громадських організацій у суспільнополітичному житті регіону є проведення консультацій з органами місцевого

самоврядування, як за посередництва громадської ради, так і самостійно,
участь у масових заходах, акціях.
МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми є створення сприятливих умов для подальшого
розвитку громадянського суспільства у регіоні, вдосконалення співпраці
органів місцевого самоврядування з ІГС для спільного вирішення завдань
суспільного розвитку регіону та регіональної політики, підтримка суспільнозначущих громадських ініціатив, підвищення інституційної спроможності
громадської ради.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Основними завданнями реалізації програми є:
створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та
розвитку інститутів громадянського суспільства;
забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування та ІГС у процесі
формування та реалізації регіональної політики;
підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики;
підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та органів
місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики;
забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через
впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;
проведення просвітницьких, правозахисних, інформаційних та екологічних
кампаній;
підвищення професійного рівня членів громадської ради та інших
консультативно-дорадчих органів.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація програми дозволить:
позитивно впливати на створення сприятливих нормативно-правових умов
для діяльності ІГС;
посилити участь населення міста у органах самоорганізації та
активізувати їхню діяльність у суспільно-значущій роботі;
залучити інститути громадянського суспільства до вирішення завдань
регіональної політики;
підвищити якість рішень органів місцевого самоврядування з огляду на
врахування інтересів громадськості;
забезпечити інформаційний супровід співпраці влади та громадськості,
активізувати діяльність громадських організацій.

КООРДИНАЦІЯ, ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Загальну координацію та контроль за виконанням програми здійснює
міськвиконком.
Поточну координацію та контроль здійснює організаційний відділ
міськвиконкому.
Громадський супровід виконання програми здійснює громадська рада
при міськвиконкомі.
Виконавці програми інформацію про реалізацію заходів програми
надають організаційному відділу міськвиконкому.
Організаційний відділ міськвиконкому подає щороку до 10 січня
узагальнену інформацію про виконання програми міському голові

№
пп

Завдання
програми

Найменування
заходу

1

Створення
сприятливих
умов (у тому
числі
правових) для
діяльності та
розвитку
інститутів
громадянського
суспільства

проведення
консультацій із
громадськістю та
формування
громадської ради
при
міськвиконкомі

2

3.

Забезпечення
співпраці
органів
місцевого
самоврядування
та ІГС у
процесі
формування та
реалізації
регіональної
політики
Підтримка
ініціатив ІГС
для вирішення
завдань
регіональної
політики

Виконавець

Термін
виконання

Організаційний та 2013-2015
юридичний відділи
роки
міськвиконкому

Залучення
громадськості до
обговорення
суспільнозначущих питань,
що виносяться на
розгляд міської
ради,
міськвиконкому

Структурні
підрозділи
міськвиконкому,
ІГС

Забезпечення
проведення
публічних
консультацій з
громадськістю
(громадських
обговорень,
слухань, засідань
круглих столів,
засідань
громадської ради
при
міськвиконкомі) з
актуальних питань
соціальноекономічного та
гуманітарного
розвитку.

Структурні
підрозділи
Міськвиконкому,
громадська
рада при
міськвиконкомі,
ІГС.

Очікувані реульгати

Упровадження у
практику роботи
принципу
відкритості влади

Напередодні
сесій та
засідань
міськвиконко
му

2013-2015 2013рр.
2015
2013
2014
2015

Підвищення
якості актів, що
приймає міська
рада,
міськвиконком,
з огляду на
задоволення
потреб
громадськості

Підвищення
якості
регіональної
політики з
огляду на
задоволення
потреб
громадськості

4

5.

Підвищення
професійного
рівня та
інституційної
спроможності
ІГС та органів
Місцевого
самоврядування
щодо
використання
механізмів
участі
громадськості
у формуванні
та реалізації
державної
політики

Забезпечення
участі у навчальних

Міськвиконком,
міська рада

семінарах членів
громадської ради
при
міськвиконкомі
предст.ІГС на
базі
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів державної
влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій,.
проведення
семінарів та
тренінгів.
Проведення
Проведення
інформаційної
Організаційний
заходів,
кампанії
з
питань
відділ
спрямованих на
налагодження
міськвиконкому
активізацію
взаємодії
з
діяльності
органами влади,
громадських
підвищення рівня
організацій
інституційної
спроможності та
діяльності ІГС

2013-2015

20132015
2013
2014
2015

2013-2015

20132015
2013
2014
2015

Надання
організаційнометодичної,
інформаційноконсультативної
підтримки
громадянам та
ІГС

Підвищення рівня
довіри жителів
регіону до
місцевих органів
виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування
та ІГС.

