МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 9 листопада 2012 року
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м. Мала Виска

Про районну програму сприяння
розвитку інститутів громадянського
суспільства Маловисківського району
на 2012-2015 роки
На підставі Законів України «Про об'єднання громадян», «Про волонтерську
діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про соціальний діалог в Україні», «Про
засади зовнішньої та внутрішньої політики», 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» та з метою створення сприятливих умов для подальшого
розвитку інститутів громадянського суспільства щодо формування та реалізації державної і
регіональної політики задля розбудови громадянського суспільства Маловисківського
району,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму сприяння розвитку інститутів громадянського
суспільства Маловисківського району на 2012-2015 роки, (далі – Програма), (додається).
2. Маловисківській районній державній адміністрації :
- забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених термінів;
- при формуванні показників районного бюджету на 2013-2015 роки передбачати
видатки на виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів,
об”єднань громадян та адміністративно – територіального устрою.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 9 листопада 2012 року № 199

РАЙОННА ПРОГРАМА
сприяння розвитку інститутів громадянського
суспільства Маловисківського району
на 2012-2015 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
В районній програмі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства
Маловисківського району на 2012-2015 роки (далі - Програма) основні поняття вживаються у
такому значенні:
Громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави
інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та
демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними,
бізнесовими та сімейними взаємозв'язками й діями, в якому індивіди об'єднуються на
добровільних засадах для задоволення спільних інтересів; це сфера добровільних
колективних дій задля спільних інтересів, цілей і цінностей.
Інститути громадянського суспільства (далі - ІГС) - це громадські організації,
професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та
релігійні організації, бізнес-асоціації, недержавні засоби масової інформації, органи
самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства
та установи. Сприяння розвитку ІГС з боку районної державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується
на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, спрямованих на демократизацію
усіх сфер державного управління та суспільного життя.
Інформаційно-просвітницька кампанія - здійснення заходів, спрямованих на
пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації.
Соціальне замовлення - це інструмент розв'язання пріоритетних соціальних
проблем на основі співпраці влади, територіальної громади та ІГС, спрямованої на їх
вирішення; це незадоволені або задоволені неповною мірою соціальні потреби та інтереси
членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді, як соціальне
завдання для вирішення.
Форми заохочення ініціатив громадян та ІГС - надання районною державною
адміністрацією та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної,
методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значущих ініціатив.
Підтримка органів самоорганізації населення - сприяння місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування представницьким органам, що
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній
території в межах села, селища, міста з метою задоволення та захисту своїх законних
соціальних, економічних та інших спільних інтересів.
Структура та межі розвитку ІГС у Маловисківському районі є такими.
Станом на 1 березня 2012 року на території Маловисківського району районним
управлінням юстиції зареєстровано 31 районна, 8 міських громадських організацій.
За структурою громадські організації поділяються таким чином: спортивні – (9) 23,7 %,
ветеранські – (5) 12,8 %, молодіжні – (4) 10,2 %, організації інвалідів – (3) 7,6 % ,
національно-культурні – (2) 5,1 %, , дитячі – (2) 5,1 %, інші – (14) 35,8 %.
Найбільш структурованими серед об'єднань громадян є Маловисківська районна
організація ветеранів України, Маловисківська районна дитячо-юнацька громадська
організація „Ліга інтелектуальних ігор”, Маловисківська районна організація Української
спілки ветеранів Афганістану та Маловисківська районна громадська організація Товариства
сприяння оборони України.
У 23 загальноосвітніх навчальних закладах району діє 23 волонтерські загони. На
території Маловисківського району діє 2 об'єднання співвласників багатоквартирних
будинків (далі - ОСББ).
Районна влада розглядає ІГС, як рівноправних партнерів з вирішення питань
регіонального та місцевого значення. Стан розвитку відносин між районною державною
адміністрацією, органами місцевого самоврядування й ІГС засвідчує демократичність і
публічність процесів та реалістичність кроків подальшого розвитку громадянського
суспільства в районі.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року
№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» створено Громадську раду при районній державній адміністрації. Головною
метою цього консультативно-дорадчого органу є участь у формуванні й реалізації державної
й регіональної політики з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя в
районі, участь у масових заходах, акціях тощо.
Разом з тим, діяльність Громадської ради при Маловисківській районній державній
адміністрації ще не є досить активною, насамперед це зумовлено пасивністю третього
сектору, який ще не сповна усвідомив необхідність тісної співпраці з органами державної
влади у напрямку спільного вироблення та реалізації державної політики.
Інструментом вирішення проблем розвитку ІГС в районі може стати прийняття та
реалізація даної Програми, яка спрямовує зусилля районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного
функціонування третього сектору, передбачає залучення ІГС до формування та реалізації
державної і регіональної політики, а також більш повного використання їхнього потенціалу
для розвитку регіону.
Програма розроблена сектором з питань внутрішньої політики, зв'язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації відповідно до:
Конституції України; законів України «Про державні цільові програми», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про об'єднання
громадян», «Про волонтерську діяльність», «Про доступ допублічної інформації», «Про
соціальний діалог в Україні», «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики»; Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р, постанов
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 31 січня 2007 року № 106
«Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»;
наказів Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 «Про методичні
рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання» та від 4 грудня 2009 року №1367 «Про Порядок обміну
інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи», а
також відповідає обласній програмі сприяння розвитку інститутів громадянського
суспільства Кіровоградської області на 2012 -2015 роки.
II. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ,
НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Аналіз діяльності неурядових громадських організацій Маловисківського району
свідчить, що найбільш чисельними громадськими організаціями з фіксованим членством є
організації, діяльність яких спрямована на поліпшення соціального та матеріального
становища та організації якісного дозвілля окремих цільових груп, що відповідає поточним
очікуванням громадян.
Громадські організації не завжди залучаються до обговорення проектів цільових
регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку, інших документів, ще
рідше - до розробки зазначених актів. Не узагальнюється та системно не поширюється
інформація про «історії успіху» - успішні проекти, що були реалізовані ІГС в районі
протягом певного періоду часу - місяця, кварталу, півріччя, року, а також про проекти, які не
вдалось реалізувати.
Більшість організацій, що зареєстровані в районі, поширюють свою діяльність на
територію міста Мала Виска та рідко охоплюють інші населені пункти району, кількість
дієвих громадських організацій вкрай мала, що пояснюється відсутністю належних умов для
виникнення та розвитку громадських ініціатив: бракує досвіду роботи, доступу до
інформації, державних та недержавних фінансових ресурсів, фахових кадрів. Активністю

відзначаються не більше 5 - від загальної кількості зареєстрованих в районі громадських
організацій.
Сьогодні в районі, як і в Україні, багато проблем у становленні й ефективному
розвитку українського суспільства, що терміново потребують свого розв'язання. Саме тому
основним механізмом їх вирішення може стати соціальне партнерство між районною
державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, Громадською радою при
райдержадміністрації, бізнесом й ІГС. Однією з сучасних форм такого партнерства є
унікальна технологія соціального замовлення.
Підтримки з боку місцевих органів влади потребують ОСББ. Серед проблем щодо їх
розвитку є:
- недостатня нормативно-правова урегульованість процедури взаємодії між
територіальною громадою і органами місцевого самоврядування;
- недостатнє володіння членами ОСББ інструментами, які б дозволили ефективно
впливати на процес формування та реалізації державної і регіональної політики, присутні
меркантилізм та індиферентність значної частини населення району.
Саме на вирішення вищезазначених проблемних питань і спрямована Програма, яка
передбачає проведення районною державною адміністрацією, органами місцевого
самоврядування та ІГС низки заходів, які потребують відповідної фінансової та
інституційної підтримки.
III. МЕТА ПРОГРАМИ
Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого розвитку ІГС
щодо формування та реалізації державної і регіональної політики задля розбудови
громадянського суспільства Маловисківського району.
IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Програма передбачає проведення протягом 2012-2015 років заходів, спрямованих на
залучення ІГС та громадськості до процесів формування і реалізації державної та
регіональної політики, зокрема, шляхом створення на районному рівні сприятливого
правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових
актів локального значення; проведення інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення
прозорих механізмів підтримки районною державною адміністрацією та органами місцевого
самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС шляхом впровадження механізму
соціального замовлення; розширення участі ІГС району у процесах вироблення і реалізації
районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування владних
повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм
самоорганізації
населення;
стимулювання
громадської
активності
населення
Маловисківщини через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС тощо.
Відповідальним виконавцем Програми є сектор з питань внутрішньої політики,
зв'язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату Маловисківької районної
державної адміністрації.

V. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ
Основними пріоритетними завданнями реалізації Програми є:
- організація довгострокової взаємодії районної державної адміністрації, органів
місцевого самоврядування й ІГС;
- забезпечення належного рівня інформації про діяльність ІГС через проведення
інформаційно-просвітницької кампанії;

- розширення участі ІГС району у процесах вироблення та реалізації районною
державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування владних рішень через
розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення;
- стимулювання громадської активності населення Маловисківщини через
впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС;Основні заходи виконання Програми наведені у додатку 1.
VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Програма фінансується за кошти районного бюджету.
VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дасть змогу:
- стимулювати подальший розвиток громадянського суспільства району та зміцнити
його інститути;
- підвищити престиж ІГС району;
- підвищити якість рішень, які приймають районна державна адміністрація та
органами місцевого самоврядування;
- активізувати участь ІГС та громадськості у формуванні та реалізації державної і
регіональної політики;
- активізувати діяльність Громадської ради при райдержадміністрації;
- підвищити рівень довіри жителів району до районної державної адміністрації,
органів місцевого самоврядування та ІГС;
- 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.
VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Організаційне супроводження та координацію діяльності районної державної
адміністрації та органів місцевого самоврядування у процесі виконання Програми забезпечує
сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та у справах преси і
інформації апарату районної державної адміністрації.
Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні
підрозділи районної державної адміністрації, міського, селищного та сільських голів. Для
цього вони двічі на рік (до 10 червня та 15 грудня протягом 2012-2015 років) інформують
про результати виконання Програми сектор з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю, у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації.
Сектор з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, у справах преси та
інформації апарату районної державної адміністрації спільно з Громадською радою при
районній державної адміністрації щороку до 15 лютого забезпечує інформування
керівництва районної державної адміністрації про хід виконання Програми.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної програму сприяння розвитку
інститутів громадянського суспільства
Маловисківського району
на 2012-2015 роки
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
№
п/п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Програми

Термін
виконання

1
1.

2
Створення на
районному рівні
сприятливого
правового
середовища для
діяльності
інститутів
громадянського
суспільства (далі
- ІГС) через
прийняття
відповідних
нормативноправових актів
локального
значення.

3
Розробити Типовий регламент
роботи об′єднань співвласників
багатоквартирного будинку
(далі – ОСББ)

4
ІІ півріччя
2012 року

Розробити методичні
рекомендації для місцевих
органів виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування щодо
проведення консультацій з
громадськістю відповідно до
постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010
року № 996 „Про забезпечення
у часті громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики”
1) провести громадські

Протягом
2012 року

Сектор з питань
внутрішньої політики,
зв’язків з
громадськістю та у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
районна рада (за
згодою)

Власні
кошти
виконавців

2012-2015

Сектор з питань

Районний

2.

Організація

Відповідальні
виконання

за Джерела та
обсяги
фінансуванн
я
5
6
Відділ регіонального
Власні
розвитку,
кошти
містобудування,
виконавців
архітектури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Очікуваний результат

7
Створення належних
нормативно-правових
умов локального
значення для
діяльності ІГС та
розширення їхньої
участі в управлінні
місцевими справами
Створення умов для
впровадження
соціального
замовлення в
діяльності
райдержадміністрації
та органів місцевого
самоврядування

Створення дієвих

довгострокової
взаємодії
районної
державної
адміністрації,
органів місцевого
самоврядування
та ІГС

3.

Забезпечення
належного рівня
інформації про
діяльність ІГС
через проведення
інформаційнопросвітницької
кампанії

обговорення проекту Плану
заходів місцевих органів
виконавчої влади з реалізації
Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства.

роки

2) провести публічні
консультації місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з
громадськістю (дні відкритих
дверей, громадські
обговорення, засідання
«круглих столів», засідання
громадських рад тощо) з метою
залучення громадськості до
формування та реалізації
державної та регіональної
політики
організувати виїзди в населенні
пункти з метою надання
населенню району юридичних
консультацій та фахових
роз'яснень щодо реалізації
районною державною
адміністрацією та органами
місцевого самоврядування
започаткованих соціально економічних реформ та
регіональних ініціатив

2013-2015
роки

2012-2015
роки

внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
Громадська рада при
Маловисківській
райдержадміністрації
Сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
Громадська рада при
райдержадміністрації

бюджет
2013 –
0,5 тис. грн.;
2014 –
0,5 тис. грн.;
2015 –
0,5 тис. грн.

механізмів залучення
ІГС до розробки і
впровадженні
соціально значущих
проектів

Районний
бюджет
2013 –
0,5 тис. грн.;
2014 –
0,5 тис. грн.;
2015 –
0,5 тис. грн.

Активізація участі
ІГС та громадськості
у формуванні і
реалізації державної
та регіональної
політики. Проведення
близько 10
консультацій в рік із
залученнях до участі
в них понад 300 осіб

Сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
Громадська рада при
райдержадміністрації,
районна рада (за

Районний
бюджет
2013 –
1,0 тис. грн.;
2014 –
1,0 тис. грн.;
2015 –
1,5 тис. грн.

Підвищення рівня
довіри жителів
району до органів
влади. Організація 22
виїздів в рік,
залучення до
обговорення понад
2000 осіб щороку

4.

Вироблення
прозорих
механізмів
підтримки
районною
державною
адміністрацією та
органами
місцевого
самоврядування
суспільнокорисної
діяльності ІГС

підготувати буклет про
видатних земляків - ВИХІДЦІВ
з Маловисківщини: «Ми маловищани» та буклети й
брошури: «Маловисківщина наш рідний край»

2012-2014
роки

сприяти участі делегацій
представників громадськості та
ІГС району у масових заходах з
відзначення державних свят та
пам’ятних історичних подій з
виїздом у населені пункти
області та України

2012-2015
роки

створити банк даних соціально
значущих ініціатив ІГС району

2013-2015
роки

провести районний конкурс
соціальних проектів (ярмарок
громадських ініціатив
”Громадська ідея-діярезультат” серед ІГС у рамках
соціального замовлення)

2013-2015
роки

згодою)
Сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
Громадська рада при
райдержадміністрації
Сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
Громадська рада при
райдержадміністрації,
міський та сільські
голови (за згодою)
ІГС (за згодою),
Громадська рада при
райдержадміністрації
(за згодою)
Сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,

Районний
бюджет
2013 –
1,0 тис. грн.;
2014 –
5,0 тис. грн.;
2015 –
1,0 тис. грн.

Підвищення
престижу ІГС району.
Організація 4 заходів
із залученням в них
100 осіб

Районний
бюджет
013 –
1,0 тис. грн.;
2014 –
1,0 тис. грн.;
2015 –
1,0 тис. грн.

Підвищення
престижу ІГС району.

Районний
бюджет
2013 –
0,5 тис. грн.;

Створення дієвих
механізмів залучення
ІГС до розробки і
впровадження
соціально значущих
ініціатив
Створення дієвих
механізмів залучення
ІГС до розробки і
впровадження
соціально значущих
ініціатив.

Районний
бюджет
2013 –
1,0 тис. грн.;
2014 –
1,0 тис. грн.;
2015 –

через
впровадження
механізму
соціального
замовлення
5.

6.

7.

Розширення
участі ІГС району
у процесах
вироблення та
реалізації
районною
державною
адміністрацією та
органами
місцевого
самоврядування
владних рішень
Стимулювання
громадської
активності
населення
Маловисківщини
через
впровадження
форм заохочення
ініціатив
громадян та ІГС

залучати представників ІГС та
Громадську раду при
райдержадміністрації до
розробки регіональних та
місцевих програм

2012-2015
роки

організовувати проведення
презентацій інвестиційних
проектів для ІГС, зокрема
реалізації проектів ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду ІІ» на
заходах за участю
представників ІГС району

2012-2015
роки

Консолідація

організувати в районному

2012-2015

Громадська рада при
райдержадміністрації,
міський та сільські
голови (за згодою),
районна рада (за
згодою)
Сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
Громадська рада при
райдержадміністрації

1,0 тис. грн.

Районний
бюджет
2013 –
0,5 тис. грн.;
2014 –
0,5 тис. грн.;
2015 –
0,5 тис. грн.

Активізація участі
ІГС та громадськості
у формуванні і
реалізації державної
та регіональної
політики.

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
сектор з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю, у
справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації,
Громадська рада при
райдержадміністрації,
міський та сільські
голови (за згодою)
Відділ культури і

Районний
бюджет
2013 –
0,5 тис. грн.;
2014 –
0,5 тис. грн.;
2015 –
0,5 тис. грн.

Збільшення
можливостей
залучення
інвестиційних коштів
для реалізації
спільних з
райдержадміністраціє
ю та органами
місцевого
самоврядування та
самостійних проектів,
спрямованих на
вирішення соціальноекономічних завдань
розвитку району
Забезпечення

Районний

зусиль довкола
громадської
організації
«Маловисківське
земляцтво» задля
сприяння
соціальноекономічному
розвитку
Маловисківщини,
шляхом
створення
позитивного
іміджу рідного
краю поза
межами району

краєзнавчому музеї роботу
постійно діючої виставки:
„Маловищани- видатні люди”

роки

створити WЕВ - сайт
громадської організації
«Маловисківське земляцтво»

2012 –
2013 рік

туризму
райдержадміністрації,
сектор з питань
внутрішньої політики ,
зв'язків з
громадськістю та у
справах преси і
інформації апарату
райдержадміністрації,
правління громадської
організації
«Маловисківське
земляцтво»
Правління громадської
організації
«Маловисківське
земляцтво»

бюджет
2013 –
0,5 тис. грн.;
2014 –
0,5 тис. грн.;
2015 –
0,5 тис. грн.

пропаганди та
популяризації історії
Маловисківщини

Районний
бюджет
2013 –
3,0 тис. грн.;

Популяризація
громадської
організації
«Маловисківське
земляцтво»

Додаток 3
до районної програму сприяння
розвитку інститутів громадянського
суспільства Маловисківського району
на 2012-2015 роки

ПАСПОРТ
районної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства
Маловисківського району на 2012-2015 роки
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10

Ініціатор розроблення
Програми

Сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністраці
Дата, номер і назва
Розпорядження голови райдержадміністрації від 16
розпорядчого документа
серпня 2012 року №703-р «Про розробку районної
органу виконавчої влади про програму
сприяння
розвитку
інститутів
розроблення Програми
громадянського суспільства Маловисківського району
на 2012-2015 роки
Розробник Програми
Сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з
громадськістю, у справах преси та інформації апарату
райдержадміністрації
Співрозробник Програми
Громадська рада при Маловисківській
райдержадміністрації.
Відповідальний виконавець Сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з
Програми
громадськістю, у справах преси та інформації апарату
райдержадміністрації
Учасники Програми
Управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації; відділ містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації; фінансове управління
райдержадміністрації; міський, селищний та сільські
голови; інститути громадянського суспільства
Маловисківського району (за згодою); Громадська
рада при Маловисківській райдержадміністрації (за
згодою); районна рада (за згодою).
Термін реалізації Програми 2012-2015 роки
Етапи виконання
2012-2015 роки
Програми
(для довгострокових
програм)
Загальний обсяг фінансових 23,000 грн.
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,
у тому числі:
Основні джерела
кошти районного бюджету
фінансування Програми

Додаток 2
до районної програму сприяння
розвитку інститутів громадянського
суспільства Маловисківського
району на 2012-2015 роки

Ресурсне забезпечення районної програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства
Маловисківського району на 2012-2015 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання Програми
1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

Етапи виконання Програми
І

ІІ

Усього витрат на
виконання
Програми

2012 рік
2

2013 рік
3

2014 рік
4

2015- 2016 роки
5

-

10,0

6,0

7,0

23,0

-

10,0

6,0

7,0

23,0

7

обласний бюджет
районний бюджет
кошти не бюджетних джерел

