
 

 

 
 

УКРАЇНА 

МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ, 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХVІ сесія Мереф’янської міської ради VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  22 грудня  2017 року                                                                м. Мерефа 

 

 

Про затвердження Програми сприяння розвитку  

громадянського суспільства на 2018-2019 роки 

 Заслухавши інформацію секретаря Мереф’янської міської ради 

Дядченко Т.П. щодо необхідності залучення громадян до управління 

громадою, беручи до уваги Указ Президента України П.Порошенка  

№ 68/2016  від 26 лютого 2016 року «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні» та затверджену ним Національну стратегію сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, 

керуючись п. 22 ст. 26, ст.  59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Мереф’янська міська рада вирішила: 

1. Затвердити  Програму сприяння розвитку громадянського суспільства 

на 2018-2019 роки  (додається).  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

депутатської діяльності та етики. 

 

   

Мереф’янський міський голова                                             В.І.Сітов 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25


                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                    рішенням XVI сесії Мереф’янської міської ради  

                                                                                            VIII  скликання від 22.12.2017 р. 

 

Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2018-2019 роки 

 

І. Проблема, 

на розв’язання якої спрямована Програма  

  

 Рівень розвитку громадянського суспільства є одним із основних 

показників розвитку держави. Активна, впливова і розвинена громада є 

важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з 

ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін, вирішенні 

питань місцевого значення, забезпеченні ефективного використання 

публічних коштів, розробці і реалізації ефективної державної політики у 

різних сферах. 

 У Мереф’янській ОТГ в 2017 році зроблено ряд системних кроків, 

спрямованих  на активізацію залучення громадськості до місцевого 

управління, зокрема: 

 рішенням ХІV сесії Мереф’янської міської ради                                                                

VIІІ скликання від 03.11.2017 затверджено Положення про консультації з 

громадськістю, яким передбачено, в т.ч.  громадське обговорення проекту 

бюджету, визначення пріоритетів розвитку ОТГ,  

 затверджено також Положення про бюджетування за участі 

громадськості (Бюджет участі) (рішення ХV сесії Мереф’янської міської ради                                                                

VIІІ скликання від 08.12.2017), 

 розроблено проект Бюджетного регламенту, 

 налагоджена робота з органами самоорганізації населення. 

Разом з тим, залишається ряд актуальних проблем, що уповільнюють 

розвиток громадянського суспільства, перешкоджають налагодженню 

дієвого соціального партнерства та діалогу в умовах реформи децентралізації, 

зокрема, це стосується невисокої суспільної активності мешканців та 

відповідальності їх перед громадою, фінансової підтримки соціально 

важливої діяльності об’єднань громадян, реалізації локальних ініціатив та 

співучасті мешканців, передання повноважень органам самоорганізації 

населення, координації заходів з розбудови інститутів громадянського 

суспільства.  

         З огляду на зазначене в місті вперше розроблено Програму сприяння 

розвитку громадянського суспільства  на 2018-2019 роки (далі – Програма).  

 Затвердження Програми сприятиме  розвитку громадянського 

суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодженню 

ефективної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування.  

Повноцінна реалізація заходів з розвитку громадянського суспільства, 

передбачених Програмою, можлива за умов їх чіткої координації на рівні 

узгодженості дій громадських організацій, органів самоорганізації населення, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, ініціативних груп 



громадян.  Дана Програма спрямована на комплексне вирішення 

найактуальніших для громадськості проблемних питань, створення 

необхідних умов для розбудови громадянського суспільства загалом.  

 

ІI. Мета Програми 

Мета Програми – підвищення рівня свідомості мешканців Мереф’янської 

міської об’єднаної територіальної громади; створення сучасної, суспільно-

активної громади, відповідальної за вирішення питань місцевого значення, 

злагоду та єдність в ОТГ; розвиток інститутів громадянського суспільства.  

ІІI. Завдання Програми 

- посилити взаємодію Мереф’янської міської ради та її виконавчого комітету 

з інститутами громадянського суспільства;  

- забезпечити широке інформування населення з питань розвитку 

громадянського суспільства, налагодження соціального партнерства та 

публічних консультацій, в т.ч. з бюджетних питань;  

- забезпечити прозорість у прийнятті управлінських рішень і бюджету в ОТГ; 

- активізувати участь об’єднань громадян у процесі розвитку громадянської 

активності;  

- забезпечити реалізацію локальних ініціатив, проектів, акцій за співучасті 

мешканців.  

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Програму планується реалізувати шляхом:  

- визначення кола проблем та шляхів їх вирішення; 

- розробки та затвердження нормативно-правової бази у сфері залучення 

громадськості до вирішення питань місцевого значення; 

- проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань 

громадянського суспільства, соціального партнерства, прозорого 

бюджетування;  

- організації тематичних тренінгів, семінарів, навчань, конференцій, слухань 

тощо для різних цільових груп;  

- підтримки локальних ініціатив, реалізації спільних проектів, проведенню 

акцій, конкурсів;  

- налагодження взаємодії органу місцевого самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства в межах грантової та міжнародної діяльності.  



Термін реалізації Програми: 2018-2019 роки.  

V. Заходи Програми 

№ 

з/п 

Зміст Термін  Відповідальний  

1 Провести аналіз наявної затвердженої  

нормативно-правової бази у сфері залучення 

громадськості до вирішення питань 

місцевого значення 

Січень 

2018 р. 

Секретар міської 

ради, спеціалісти 

юридичного 

відділу 

2 Розробити необхідні нормативно-правові 

акти у сфері залучення громадськості до 

вирішення питань місцевого значення, 

зокрема Положення про конкурс на кращий 

благоустрій території міста 

Лютий-

березень 

2018 р. 

Секретар міської 

ради, спеціалісти 

юридичного 

відділу 

3 Проводити консультації з громадськістю, у 

т.ч. громадське обговорення проекту 

бюджету згідно Положення консультації з 

громадськістю затвердженого рішенням ХІV 

сесії Мереф’янської міської ради                                                                

VIІІ скликання від  03.11.2017. 

Постійно 

 

 

Виконавчий 

комітет 

4 Проводити опитування шляхом  анкетування 

голів ОСН, громадських активістів, 

представників громадських організацій щодо 

актуальних та проблемних питань з метою 

спрямування зусиль задля їх вирішення 

Постійно Виконавчий 

комітет 

5 Запровадити бюджет участі (громадський 

бюджет) згідно рішення ХV сесії 

Мереф'янської міської ради від  08.12.2017  

«Про  Положення про бюджетування за 

участі громадськості (Бюджет участі)» та 

провести інформаційно-просвітницьку 

компанію. 

2018 р.,  

постійно 

 

Виконавчий 

комітет,  

Комісія з питань 

Бюджету участі 

6 Забезпечити  моніторинг і оцінювання 

процесу Бюджету участі з залученням 

громадськості. 

2018 р. 

 

Виконавчий 

комітет,  

Комісія з питань 

Бюджету участі 

7 Використовувати можливості  Бюджетного 

регламенту Мереф’янської ОТГ для 

прозорого діалогу влади з громадськістю в 

ході управління публічними коштами, у тому 

числі в рамках кожного етапу  бюджетного 

процесу 

Постійно Виконавчий 

комітет 

8 Започаткувати оприлюднення повної 

бюджетної інформації на окремому розділі 

сайту громади.  

2018 р. Виконавчий 

комітет 



9 Забезпечити публічне оприлюднення 

інформації про витрати бюджетних коштів 

на кожен об’єкт фінансування, створити 

Мапу коштів ОТГ. 

2018- 

2019 рр. 

Виконавчий 

комітет з 

залученням 

проекту 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

DESPRO 

10 Оприлюднювати необхідну інформацію про 

бюджет в зручному та зрозумілому для 

громадян вигляді. 

2018- 

2019 рр. 

Виконавчий 

комітет 

11 Вивчити потреби населення у навчанні за 

напрямками життєдіяльності громади  та 

провести тренінги, семінари, круглі столи із 

залученням представників громадських 

організацій та ОСН.  

2018 р. Виконавчий 

комітет 

12 Сприяти підвищенню бюджетної 

грамотності, обізнаності громадян про 

бюджетний процес шляхом проведення 

семінарів та тренінгів для всіх зацікавлених 

сторін. 

2018- 

2019 рр. 

 

Виконавчий 

комітет з 

залученням 

експертів  

13 Підтримувати органи самоорганізації 

населення, ініціативні групи громадян та 

громадські організації в реалізації ними 

проектів 

2018- 

2019 рр. 

Виконавчий 

комітет 

14 Створити систему підтримки діяльності та 

ініціатив молоді 

2018 р. Виконавчий 

комітет 

15 Провести акції з благоустрою територій ОТГ  

(висадка дерев, облаштування клумб, 

придбання матеріалів для благоустрою 

територій ОТГ, оплата послуг з благоустрою 

територій ОТГ). 

Квітень-

травень 

Вересень-

жовтень 

Мешканці 

районів, ОСН, 

відділ 

благоустрою 

виконавчого 

комітету 

16 Провести конкурс районів ОТГ згідно до  

Положення про конкурс на кращий 

благоустрій території міста 

2018 р., 

травень  

Виконавчий 

комітет 

   

 

VІ. Ресурсне забезпечення Програми 

  Фінансування запланованих у Програмі заходів здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством.  Для фінансування окремих напрямків Програми можуть 

використовуватися залучені спонсорські кошти. 



 Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити 

виконавчий комітет Мереф’янської міської ради.  

 Орієнтовний обсяг коштів на виконання заходів Програми –  

1 200000 грн – 2018 рік та згідно затверджених параметрів Бюджету участі на 

2019 рік та видатків на проведення консультацій. 

VІІ. Очікувані результати від виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу:  

-  забезпечити врахування громадської думки в управлінському процесі;  

- підвищити рівень самоорганізації членів територіальної громади, їх 

громадянської культури, правової освіти і обізнаності з бюджетних питань;  

- запровадити бюджет участі (громадський бюджет), інформаційно-

просвітницьку компанію та моніторинг і оцінювання його процесу з 

залученням громадськості; 

- забезпечити запровадити діалог в рамках Бюджетного регламенту та 

публічне оприлюднення повної інформації про бюджет,  

- залучити громадян до благоустрою територій проживання. 

Результативні показники виконання програми 

 

Показники Од. 

виміру 

2018 2019 

Кількість осіб, залучених до 

Програми 

тис.осіб   

 

Обсяги фінансування заходів за 

рахунок бюджету ОТГ тис. грн 1 200000 

 (підлягають 

уточненню після 

визначення 

параметрів 

Бюджету участі та 

консультацій) 

Проведено консультацій з 

громадськістю 
од. 

2 2 

Проведено соціологічних 

опитувань, у т.ч. он-лайн 
од. 2 2 

Проведено тренінгів, семінарів, 

круглих столів для ГО та ОСН 
од. 3 3 

Проведення семінарів та 

тренінгів для громадян з 

бюджетної грамотності 

од. 3 3 

Проведено акцій з благоустрою 

територій  
од. 4 4 



 


