Зтверджено рішенням дев’ятої
сесії Зіньківської районної ради
сьомого
скликання від „22” липня 2016 р.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
комунікацій влади з громадськістю
та розвитку інформаційної сфери
в Зіньківському районі на 2016-2018 роки
1. Загальна характеристика Комплексної програми.
Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Зіньківському районі
на 2016-2018 роки (далі
Комплексна програма) розроблена відділом організаційно-кадрової роботи
апарату Зіньківської райдержадміністрації на виконання:
1.1. Законів України:
- „Про засади внутрішньої та зовнішньої політики”;
- „Про громадські об’єднання”;
- „Про інформацію”;
- „Про друковані засоби масової інформації”;
- „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
- „Про доступ до публічної інформації”;
- „Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2. Указів Президента України:
- від 09.12.2000 №1323/2000 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної
діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в
Україні”;
- від 01.08.2002 №683/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади”;
- від 31.07.2004 № 854/2004 „Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
- від 24.03.2012 №212/2012 „Про Стратегію державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її
реалізації”.
1.3. Постанов Кабінету Міністрів України:
- від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики”;

Комплексна програма спрямована на:
створення організаційних, фінансових, матеріально-технічних умов для
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики та вирішенні питань місцевого значення, інформаційних заходів з
питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, відзначення державних свят і пам’ятних дат, підтримку
ініціатив громадських організацій, вшанування пам’яті борців за державну
незалежність України, проведення заходів з вивчення громадської думки;
вирішення питань
розвитку району;

соціально-економічного,

гуманітарного,

культурного

Комплексна програма також сприятиме всебічному висвітленню у засобах
масової інформації діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких
програма.

спрямована Комплексна

Комплексна програма спрямована на реалізацію одного з головних пріоритетів
України - побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх
громадянське суспільство з розвиненою інформаційною сферою.
На часі є актуальним налагодження відкритого і системного діалогу керівників
влади з громадськістю з метою розбудови демократичного суспільства в
інтересах всієї громад.
З цією метою необхідно забезпечити навчання та підвищення правової
культури представників влади, інститутів громадянського суспільства,
поширення кращого досвіду взаємодії влади та громадськості, висвітлення
роботи щодо проведення консультацій влади з громадськістю, залучення
громадських організацій до реалізації важливих суспільних проектів.
Необхідним напрямком роботи є аналіз процесів суспільно-політичного життя
області з урахуванням результатів всебічного моніторингу та соціологічних
досліджень, вироблення на його основі рекомендацій та розробка заходів щодо
підтримання в області громадянського миру, попередження конфліктних
ситуацій, порозуміння між різними соціальними групами та інституціями
громадянського суспільства, що в цілому створює сприятливі умови для
розвитку економіки, гуманітарної сфери, підвищення добробуту громадян,
забезпечення відповідного реагування
органів влади на потреби
суспільства.
Сприяння розвитку громадянського суспільства
Співпраця органів влади з інститутами громадянського суспільства в районі
здійснюється у різних формах: робота громадської ради при районній
державній адміністрації, консультації з актуальних питань державного
управління, участь у роботі консультативно-дорадчих органів, залучення до
розробки нормативно-правових документів, проведення навчань, заходів з
нагоди державних свят і пам’ятних дат тощо.
У зв’язку із зазначеним, необхідним є продовження проведення заходів щодо
залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної
політики, вирішення питань місцевого значення, інформаційних заходів з
питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підвищення їх відповідальності перед громадою, відзначення

державних свят і пам’ятних дат, вшанування пам’яті борців за державну
незалежність України, соціологічних досліджень з вивчення громадської
думки, підтримка ініціатив громадських організацій.
3. Мета Комплексної програми.
Метою Комплексної програми є розвиток інформаційного суспільства,
забезпечення співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування району з організаціями громадянського суспільства щодо
виконання вимог Конституції України, Законів України в інтересах населення,
проведення консультацій з актуальних проблем розвитку територій,
підвищення поінформованості населення району про напрямки та результати
діяльності владних структур, підвищення громадської активності та діяльності
об’єднань громадян як важливих чинників вирішення питань економічного,
соціального, гуманітарного, культурного розвитку регіону, успішного
проведення необхідних реформ у різних сферах життя, створення умов для
розвитку в районі громадянського суспільства, реалізації державної
інформаційної політики, найбільш повного забезпечення населення району
різноплановою інформацією.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, строки та етапи
виконання Комплексної програми.
Виконання програми здійснюється шляхом планування, фінансування та
реалізації ряду організаційних, навчальних, інформаційних, масових заходів,
конкурсів проектів, консультацій з громадськістю, соціологічних досліджень,
спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації
в районі державної політики, розвиток громадянського суспільства,
забезпечення консолідації та порозуміння в суспільстві.
Комплексна програма виконується в один етап, строк її реалізації – 2016 - 2018
роки.
5. Завдання Комплексної програми та результативні показники
Основними завданнями програми є подальший розвиток громадянського
суспільства в Зіньківському районі, залучення громадськості до процесів
формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району принципів
відкритості, прозорості та публічності, підтримка ініціатив інститутів
громадянського суспільства, сприяння діяльності засобів масової інформації.
Виконання Комплексної програми дасть змогу:
забезпечити конструктивну співпрацю місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації державної
політики;
ураховувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку
громадськості при вирішенні завдань соціально-економічного та культурного
розвитку територій;
інформувати жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства;

6. Показники витрат, що забезпечують виконання
Комплексної програми.
Заходи Комплексної програми реалізуються за рахунок коштів районного
бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Комплексної
програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених на
відповідний рік.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Комплексної програми становить 10.5
тис.грн.
Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевого
бюджету на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених
головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів Комплексної програми.

ПАСПОРТ
Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю
та розвитку інформаційної сфери в Зіньківському районі на 2016-2018 роки

1.

Ініціатор розробки
програми

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого
документа

3.

Розробник
програми

Зіньківська районна державна адміністрація

Зіньківська районна державна адміністрація
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату
райдержадміністрації

5.

Відповідальний
виконавець
програми

6.

Термін реалізації
програми

7.

Загальний обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для
10.5
реалізації програми,
всього, у тому
числі:

Архівний сектор райдержадміністрації

2016-2018 роки

тис. Грн

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю
та розвитку інформаційної сфери в Зіньківському районі на 2016-2018 роки

№
п\п

1

1.

Напрям
діяльності

2

Проведення
консультацій з
громадськістю,
соціологічних
досліджень та
моніторингів.

Перелік заходів
програми

3

1.1. Проведення
консультацій з
громадськістю щодо
найважливіших
питань розвитку
району, забезпечення
участі представників
громадськості у
заходах з вирішення
актуальних питань
життєдіяльності
району.

Строк
виконання
заходу

4

Виконавці

5

Джерела
фінансування

6

Відділ організаційно2016- 2018 кадрової роботи
Районний бюджет
роки
апарату
райдержадміністрації

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис.грн. у тому числі:

Очікуваний
результат

Разом
20162018

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

0,0

Проведення
щорічно 1
громадського
слухання, 6
«круглих столів» з
актуальних питань
державного
управління,
реалізація
щорічного
Орієнтовного плану
консультацій
органів виконавчої
влади району
громадськістю.

0,0

0,0

0,0

№
п\п

1

Напрям
діяльності

2

Перелік заходів
програми

3
1.2. Вивчення
громадської думки
щодо суспільно
політичних, соціально
- економічних питань
розвитку району.

2.

2.1. Інформування
Проведення
інформаційних та населення щодо
виконання місцевих
публічних
заходів за участі програм соціальноекономічного,
органів
культурного та
виконавчої
гуманітарного
влади, органів
розвитку району,
місцевого
самоврядування . виготовлення та
розповсюдження
соціальної реклами.

Строк
виконання
заходу

4

-“-

2016-2018
роки

Виконавці

5

-“-

Джерела
фінансування

6

Районний
бюджет

Відділ організаційнокадрової роботи
апарату, сектор
Районий бюджет
культури та туризму
райдержадміністрації

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис.грн. у тому числі:

Очікуваний
результат

Разом
20162018

2016

2017

2018

7

8

9

10

11
Проведення
щорічно 2
досліджень щодо
актуальних
суспільнополітичних питань.

0

0

0

0

4,5

1.5

1,5

1.5

Розміщення білбордів, проведення
конференцій,
круглих столів
метою збільшення
поінформованого
населення.

№
п\п

1

Напрям
діяльності

2

Перелік заходів
програми

3

2.2. Сприяння в районі
діяльності
громадським
організаціям, спілкам
та об'єднанням у
проведенні ними
святкових,
презентаційних та
фахових заходів.

Строк
виконання
заходу

4

-“-

Виконавці

5

-“-

Джерела
фінансування

6

Районний
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис.грн. у тому числі:

Очікуваний
результат

Разом
20162018

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

1,0

Матеріальнотехнічне
забезпечення
організації та
проведення
заходів, "круглих
столів",
презентацій
(придбання
канцтоварів,
виготовлення
запрошень,
придбання квітів ,
тощо).

3,0

1,0

1,0

№
п\п

Напрям
діяльності

1

2

Підтримка
3. засобів масовї
інформації
шляхом
розміщення
інформаційни
матеріалів.

Всього:

Перелік заходів
програми

3

Забезпечення
оприлюднення
нормативно-правових
та регуляторних актів
райлержадміністрації
у ЗМІ.

Строк
виконання
заходу

4

-“-

Виконавці

5

Райдержадміністрація

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис.грн. у тому числі:

Очікуваний
результат

Разом
20162018

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

1,0

1,0

Оприлюднення та
введення в дію
нормативноправових та
регуляторних актів
органів влади.

3.5

3.5

6

Районний
бюджет

1,0

3

10.5

3.5

