ПРОЕКТ № 459
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___”__________ 2016 року

№ _____

Про затвердження Програми
розвитку основ громадянського
суспільства та комунікації міської ради
з громадою міста на 2016 рік
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку основ громадянського суспільства та
комунікації міської ради з громадою міста на 2016 рік, що додається.
2. Включити Програму розвитку основ громадянського суспільства та
комунікації міської ради з громадою міста на 2016 рік до складу Програми
економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2016 рік та основних
напрямків розвитку на 2017 і 2018 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Кіровоградської міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики,
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації та реклами та секретаря міської ради
Бойка С. В.

Міський голова

Запорожан 24 08 85

А. Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від “___” ___________ 2016 року
№ ____

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ОСНОВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА КОМУНІКАЦІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ГРОМАДОЮ МІСТА
НА 2016 РІК

м.Кіровоград
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Характеристика стану суспільної активності
громадян у м. Кіровограді
Найважливішим фактором державного будівництва і формування
громадянського суспільства залишається необхідність індивідуального
розвитку особистості і зокрема її громадського обличчя. Активна громадська
позиція, у свою чергу, – це політична позиція індивіда, яка означає його
свідомий інтерес до соціально-політичного життя. Тому зміцненню гарантій
реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні
державними справами, утвердженню в Україні народовладдя, розвитку
справді громадянського суспільства сьогодні приділяється значна роль.
Проявом реалізації цього права є утворення громадських та політичних
об’єднань.
Сьогодні у місті спостерігається певна тенденція до підвищення
суспільної активності громадян. Станом на 1 червня 2016 року у місті діє
123 осередки політичних партій та 367 громадських організацій, із них
11 жіночих, 31 ветеранських ( з них 14 - діючі), понад 80 молодіжних.
Безпосередній вплив на вирішення соціально-економічних проблем
життєдіяльності територіальної громади мають ті організації політичних
партій, що мають свої фракції у міській раді, – ВО “Батьківщина”, Блок
Петра Порошенка “Солідарність”, Радикальна партія Ляшка, Опозиційний
блок, . Активну громадську позицію займають ветеранські організації.
7 квітня 2016 року на установчих зборах обрано Громадську раду при
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради у складі 74 осіб, яка
поновила свою роботу після дворічної перерви.
Побудову громадянського суспільства проголошено стратегічним
завданням нашої держави в Указі Президента України від 31 липня 2004 року
№ 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики”, постановах Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2004 року № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від
1 березня 2006 року № 215 “Питання забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики” та від 03 листопада 2010 року
№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”.
Враховуючи зазначені документи, була розроблена Програма розвитку
засад громадянського суспільства та комунікації міської ради з громадою
міста на 2016 рік. Реалізація зазначених заходів сприятиме проведенню
конструктивного діалогу влади з громадськістю, визначенню та розгляду
питань, які потребують першочергового вирішення, позитивному
формуванню громадської думки.
Подальшій активізації суспільної свідомості, вихованню патріотичних
почуттів кіровоградців, згуртуванню їх навколо спільної мети сприятиме
проект Програми розвитку основ громадянського суспільства та комунікації
міської ради з громадою міста на 2016 рік.
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Головні проблеми розвитку партнерських відносин
між владою і громадськістю
Рівень свідомості значної частини мешканців міста Кіровограда ще не
відповідає стандартам громадянського суспільства, де кожен добровільно
дотримується певних моральних норм, активно впливає на роботу органів
місцевого самоврядування і державних органів через громадські організації,
політичні партії, тому маємо певне нерозуміння між владою і громадянами,
що шкодить консолідації суспільства для подолання кризових явищ,
самоорганізації людей з метою вирішення важливих питань громади.
Основна мета Програми
Метою Програми є:
зміцнення гарантій реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні справами міської територіальної громади міста,
утвердження народовладдя;
розвиток партнерських відносин та поглиблення співробітництва між
органами місцевого самоврядування та громадськістю, забезпечення
всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив, розвиток
місцевого патріотизму;
активізація діалогу керівників органів виконавчої влади з
громадськістю.
Пріоритети розвитку на 2016 рік
Пріоритетними напрямками є:
підтримка постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян,
широке роз’яснення вимог законодавства України щодо участі громадян в
управлінні державними справами, справами територіальної громади,
проведення консультацій з громадськістю, гласність та відкритість діяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування;
надання суспільній самодіяльності громадян державотворчого,
об’єднуючого характеру, що можливе через залучення до участі у заходах
усіх членів громади, незалежно від віку, національності, політичної та
релігійної приналежності;
виховання почуття патріотизму, формування поважного ставлення до
міста.
Завдання Програми
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1. Видання книги “Вулицями рідного міста” з метою виховання
патріотизму мешканців Кіровограда, розвитку їх уяви та усвідомлення
історичної тяглості місцевої топоніміки, інформування громади про понад
сотню нових топонімів, які з'явилися на мапі міста у зв'язку з виконанням
Закону України “Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки”.
2. Забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті
Кіровоградської міської ради.
3. Проведення міського конкурсу на створення проекту прапора, герба і
гімну міста (після прийняття Верховною Радою України постанови про
перейменування міста Кіровограда).
4. Придбання та організація встановлення прапорів міста Кіровограда
у спеціально відведених місцях, на фасадах будівель підприємств, установ,
організацій всіх форм власності, житлових будинків (або на флагштоках біля
них) у дні державних свят (Новий рік, Міжнародний день солідарності
трудящих, День Перемоги, День Конституції України, День Державного
Прапору України, День Незалежності України, День Захисника Вітчизни,
День місцевого самоврядування), а також під час святкування Дня міста,
проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, у
проголошені дні жалоби.
Придбання сувенірних прапорів міста Кіровограда для оформлення
службових кабінетів, використання під час проведення масових заходів,
організації зустрічей із закордонними делегаціями.
5. Удосконалення оформлення вітальних листів для привітань від імені
міського голови, секретаря міської ради та виконавчого комітету міської ради
з нагоди державних свят.
Механізм забезпечення реалізації Програми
1. Реалізація Програми буде здійснюватися відповідно до Указу
Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 “Про забезпечення
умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада
2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики” та інших нормативно-правових актів,
пов’язаних із залученням громадськості до вирішення державних та місцевих
проблем.
2. Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів міського бюджету. Кошторис на проведення заходів з
реалізації програми додається.
3. Координація та контроль за виконанням Програми покладається на
відділ з питань внутрішньої політики Кіровоградської міської ради.

5

Основні заходи з реалізації Програми на 2016 рік
№

Зміст
заходів

основних

Термін
викон.

Відповідальні

Результат
виконання

Всього

Дер.
бюд.

Обл.
бюд.

Міськ.
бюдж.

1.

Видання
книги
“Вулицями
рідного
міста”, видання 2-е,
перероблене

2016 р.

Відділ
з
питань
внутрішньої
політики

65 000

-

-

65 000

2.

Забезпечення
діяльності
Громадської ради при
виконавчому комітеті
Кіровоградської
міської ради.

2016 р.

відділ
з
питань
внутрішньої
політики

5 500

-

-

5 500

3.

Проведення міського
конкурсу
на
створення
проекту
прапора, герба і гімну
міста
(після
прийняття Верховною
Радою
України
постанови
про
перейменування міста
Кіровограда)
Придбання
та
організація
встановлення
прапорів
міста
Кіровограда
та
державних прапорів
України. Придбання
сувенірних прапорів
міста Кіровограда

2016 р.

відділ
з
питань
внутрішньої
політики

Краєзнавчий і
довідковий
матеріал
про
вулиці міста, їх
перейменуванн
я згідно закону
про
декомунізацію
надання
організаційної
та матеріальної
допомоги для
діяльності
Громадської
ради
приведення
символіки
міста
у
відповідність із
реаліями
сьогодення,
популяризація
міської
символіки

9 000

-

-

9 000

2016 р.

відділ
з
питань
внутрішньої
політики

19. 800

-

-

19.800

Виготовлення
вітальних листів та
організація привітань
від імені міського
голови, виконавчого
комітету міської ради
з нагоди державних
свят

2016 р.

відділ
з
питань
внутрішньої
політики

забезпечення
святкового
оформлення
міста
до
державних
свят,
оформлення
службових
кабінетів,
використання
під
час
проведення
масових
заходів,
організації
зустрічей
із
закордонними
делегаціями
формування
позитивного
іміджу міської
ради

-

-

11000

-

-

-

110 300

-

4.

5.

Всього

11000

110 300

Власні
кошти

-
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Кошторис основних заходів реалізації
Програми на 2016 рік
Статті витрат
1.

2.

3.

4.

Видання книги “Вулицями рідного міста”, видання 2-е,
перероблене, 1000 прим.х 65 грн

Забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому
комітеті Кіровоградської міської ради:
придбання паперу, канцелярського приладдя — 1000 грн
представницькі витрати — 500 грн
організація та проведення “круглих столів”, конференцій,
презентацій — 4000 грн
Всього
Проведення міського конкурсу на створення проекту прапора,
герба і гімну міста (після прийняття Верховною Радою України
постанови про перейменування міста Кіровограда)
прапор — 3 000 грн
герб — 3 000 грн
гімн — 3 000 грн
Всього
Придбання та організація встановлення прапорів міста
Кіровограда. Придбання сувенірних прапорів міста Кіровограда
для оформлення службових кабінетів, використання під час
проведення масових заходів, організації зустрічей із
закордонними делегаціями
20 шт. по 440.грн (великі)
500 шт. по 12 грн (економ. дизайн)
100 шт по 50 грн (представницький дизайн)
Всього:

Сума витрат
(грн.)

Примітка

65 000

5500

9 000

19.800

5. Виготовлення та надсилання вітальних листівок для привітань
від імені міського голови, секретаря міської ради та виконавчого
комітету міської ради з нагоди державних свят

Виготовлення вітальних листів — 7 000 грн

800 грн
Всього

Придбання конвертів та поштових марок – 2 000 грн
Придбання заправки для кольорового принтера СБПЧ –
Виготовлення дизайнерських макетів — 1200 грн
Разом

11 000
110 300

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми
Реалізація заходів Програми сприятиме розвитку партнерських
відносин, поглибленню співробітництва між органами місцевого
самоврядування та громадськістю.
Видання книги “Вулицями рідного міста” сприятиме вихованню
патріотизму мешканців Кіровограда, розвиватиме їх уяву та історичну
тяглість місцевої топоніміки, стане незамінним довідковим матеріалом про
понад сотню нових топонімів, які з'явилися на мапі міста у зв'язку з
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виконанням Закону України “Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки”.
Удосконалення оформлення привітань, придбання сувенірної продукції
забезпечить формування позитивного іміджу діяльності Кіровоградської
міської ради.
Виготовлення оновленої міської символіки (герб, прапор, гімн)
сприятиме патріотичному вихованню молоді міста і всіх його мешканців,
розвиватиме потяг до історії рідного міста, краєзнавства.
Підтримка діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті
Кіровоградської міської ради сприятиме конструктивній співпраці міської
влади та громади в інтересах жителів міста та його гостей.
____________________________________________

