ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови
облдержадміністрації
____________К. РИЖЕЧЕНКО
« 29 » січня 2020 року
Звіт
про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році
в Полтавській області Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні
1.
Забезпечити проведення органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування консультацій з громадськістю з актуальних питань
формування та реалізації державної політики за напрямками та з питань
місцевого значення із залученням дорадчих органів, створених при органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, відповідно до орієнтовних
планів
консультацій
з
громадськістю
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування у 2019 році.
З метою залучення громадян до участі в управлінні державними
справами, поглиблення системного діалогу органів виконавчої влади з
громадськістю реалізовано Орієнтовний план консультацій з громадськістю
структурних підрозділів облдержадміністрації у 2019 році, який було
затверджено головою облдержадміністрації, погоджено головою Громадської
ради при облдержадміністрації та оприлюднено на офіційному вебсайті
облдержадміністрації. За сприяння Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі – Департамент) протягом
року структурними підрозділами облдержадміністрації із залученням дорадчих
органів, створених при облдержадміністрації, проведено 356 консультацій з
громадськістю, у тому числі: громадських слухань – 9; засідань за «круглим
столом» - 42; конференцій, форумів – 27; зустрічей з громадськістю – 22;
електронних консультацій (обговорень на веб-сайті органу виконавчої влади) –
111; засідань громадської ради при органі виконавчої влади, інших
консультативно-дорадчих органів – 58; інших заходів за участю представників
громадськості (засідань робочих груп, нарад тощо) – 87.
2.
Забезпечити сприяння громадським об’єднанням у проведенні ними
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування.
Протягом 2019 року до облдержадміністрації, її структурних підрозділів,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів звернень щодо проведення громадської
експертизи діяльності органів влади не надходило.
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3.
Забезпечити скорочення строків і спрощення реєстраційних
процедур для організацій громадянського суспільства, зокрема процедур
подання документів в електронній формі, а також за принципом «єдиного
вікна».
Відповідно до статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» строк
розгляду документів, поданих для державної реєстрації складає щодо:
первинних осередків політичних партій – 1 робочий день; громадських
об’єднань – 3 робочі дні; структурних утворень політичних партій – 10 робочих
днів; професійних спілок, їх організацій або об’єднань – 15 робочих днів.
Протягом звітного періоду до облдержадміністрації не надходили скарги
від представників громадськості з питань реєстрації громадських об’єднань.
4.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити
можливість впровадження на своїх офіційних сайтах модулів для подання
громадянами електронних петицій та їх своєчасного розгляду.
На офіційному вебсайті Полтавської обласної ради та офіційних
вебсайтах міських рад міст обласного значення створено модулі для
забезпечення подання громадянами електронних петицій та забезпечено їх
розгляд. Відповідні модулі існують на новостворених сайтах обʼєднаних
територіальних громад. Робота по створенню на офіційних вебсайтах районних
рад та обʼєднаних територіальних громад модулів для забезпечення подання
громадянами електронних петицій триває.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування включити до
регламентів місцевих рад обов’язкові процедури забезпечення інформаційної
прозорості і відкритості, у тому числі з питань залучення громадськості до
підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення.
До регламентів місцевих рад включено обов’язкові процедури
забезпечення інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі з питань
залучення громадськості до підготовки проектів актів, що мають важливе
суспільне значення.
6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити
сприяння проведенню загальних зборів (конференцій) членів територіальної
громади за місцем проживання та реалізації їх рішень.
Розповсюджено практику проведення в громадах загальних зборів
(конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання та
реалізації їх рішень.
7. Забезпечити сприяння в межах чинного законодавства інститутам
громадянського суспільства в їх роботі щодо активізації діяльності органів
самоорганізації населення на місцевому рівні.
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Департаментом проведено вебінар «Забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики та вирішенні питань місцевого
значення» (15.03.2019), проведено 4 кущові семінари «Інструменти та
механізми забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики та вирішенні питань місцевого значення» та 4 кущові
семінари «Громада, держава та медіа: точки взаємодії в умовах реформ».
8. Забезпечити сприяння у співпраці інститутів громадянського
суспільства з правоохоронними органами щодо запобігання і протидії
шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги.
Надається сприяння обласній організації Червоного Хреста України у
проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із
запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.
Облдержадміністрація сприяє у проведенні благодійних ярмарків БО
«Полтавський батальйон небайдужих» та іншими громадським організаціям.
6 та 20 липня 2019 року у Сонячному парку м.Полтави відбулася акція
«Візьми щастя в дім». Організатор акції БО «Право на життя» всі зібрані кошти
спрямував на підтримку бездомних тварин.
Протягом серпня 2019 року з ініціативи ГО «Полтавська обласна
організація інвалідів війни, Збройних Сил України, учасників бойових дій та
силових структур» та працівників Обласної універсальної наукової бібліотеки
імені І.Котляревського відбувся благодійний збір книг для Новосанжарського
будинку-інтернату і Новосанжарського центру НГУ, де проходять лікування
учасники АТО/ООС.
04.09.2019 відбулася благодійна акція «Школярик», на яку запрошено
250 дітей пільгових категорій. Під час заходу на дітей чекав інтерактив з
аніматорами та перегляд вистави «Дитина джунглів». Наприкінці заходу всі
діти отримали подарункові набори.
Відповідно до наказу Департаменту від 28.08.2018 № 53 було оголошено
конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься
фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році.
Шляхом рейтингової оцінки було визначено 7 проєктів - переможців семи
громадських організацій. Зокрема, реалізовано проєкт «Безпечна громада:
Школа шерифів», поданий Громадською організацією «Простір Свідомості»,
метою та завданнями якого є підвищення довіри учнівської молоді до органів
місцевого самоврядування та Національної поліції.
Проведено презентацію проєкту «Дитячий патруль: Школа шерифів»,
спортивне змагання «Футбол з поліцейським», панельну дискусію «Поліція,
міфи і реальність», семінар «Як побудувати довіру?», навчальний захід:
«Перегляд фільму та його обговорення», практичні заняття «Самооборона, як
уберегтися та не нашкодити» та «Перша домедична допомога», тренінг
«Проєкти
на
користь
громади»,
конкурси малюнків
«Поліція
майбутнього» та «П’ять днів з життя сільського голови», конкурси есе
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«Поліція,
міфи
та
реальність» та «Влада.
Співпраця.
Зміни»,
навчальну екскурсію - поїздку в Академію патрульної поліції в м. Київ. Видано
брошуру «Проект «Дитячий патруль: Школа шерифів». Участь у реалізації
проекту взяло понад 300 осіб шкільного віку.
9. Забезпечити рівні умови участі інститутів громадянського
суспільства у процедурах публічних закупівель.
Публічні закупівлі органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування здійснювалися відповідно до норм чинного законодавства
через систему «ProZorro». Звернень від громадських інституцій щодо
порушення їхніх прав стосовно участі у процедурах публічних закупівель не
надходило.
10. Забезпечити залучення інститутів громадянського суспільства до
оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах.
Протягом 2019 року успішно реалізовувалися заходи Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери
в Полтавській області на 2016-2020 роки. Реалізація заходів цієї програми
сприяла розвитку громадянського суспільства, інформаційної сфери, медійної
інфраструктури Полтавщини, розвитку книговидавничої справи та існуючої
мережі книгорозповсюдження, забезпечила підтримку видання кращих творів
місцевих авторів, паралельне мовлення цифрової та аналогової мереж,
розширення ефірного радіомовлення. На реалізацію заходів Комплексної
програми у 2019 році з обласного бюджету виділено 8763,0 тис.грн.
Використано 8591,6 тис. грн, що складає 83,7% до потреби, і 98,04% до плану.
За звітний період засобами масової інформації області оприлюднено 484
публікації щодо надання соціальних послуг. Регулярно протягом 2019 року в
ефірі телепередач «Тема дня» (UA: Полтава - ПАТ «НСТУ»), «Авторитетна
думка» (ТОВ «ТРК «ІРТ-Полтава»), «Про нагальне» (Телеканал
«Центральний»), у радіопередачі «Будні» беруть участь працівники
Департаменту соціального захисту населення ОДА. У щоденній телепрограмі
«Життя міста» на телеканалі «ІРТ-Полтава» регулярно висвітлюються соціальні
питання. Засобами масової інформації здійснювалась інформаційнороз’яснювальна робота щодо реалізації в області заходів з соціальної та
професійної адаптації учасників ООС; соціальних гарантій; субсидій; щодо
права сімей на соціальну підтримку з боку держави, прав громадян та
механізмів їх захисту тощо. На офіційному веб-сайті ОДА та у ЗМІ щомісяця
оприлюднюється довідкова інформація щодо роботи постійно діючих «прямих
телефонних ліній» в органах виконавчої влади. На місцевих телеканалах
забезпечено трансляцію рухомого рядка щодо роботи телефонних «гарячих
ліній» оперативного штабу захисту представників аграрного бізнесу від
рейдерів.
В області діє Порядок використання коштів обласного бюджету для
надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, діяльність
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яких має соціальну спрямованість та які зареєстровані в Полтавській області, на
реалізацію програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу. Фінансування
з обласного бюджету заходів обласних громадських організацій ветеранів,
чорнобильців, осіб з інвалідністю, з метою реалізації статутної діяльності цих
організацій, здійснюється на підставі обласної Комплексної програми
соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020
роки. Розпорядником коштів зазначеної обласної програми є Департамент
соціального захисту населення облдержадміністрації. В 2019 році громадські
організації профінансовано в сумі 837 465,02 грн.
10.12.2019 відбулося спільне засідання постійних комісій Громадської
ради при облдержадміністрації з питань ветеранів та учасників бойових дій та з
питань соціального захисту населення, де розглядався проект розподілу коштів
на фінансову підтримку організаційної діяльності цих громадських організацій
на 2020 рік (заплановано виділення 1 096 500 грн).
11. Провести заходи, які спрямовані на підвищення громадянської освіти
населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів.
Департаментом проводиться відповідна робота у напрямку інформування
громадян про державу і право. До цієї роботи залучено Головне територіальне
управління юстиції у Полтавській області (далі – ГТУЮ), яке співпрацювало із
4 телекомпаніями (UА: Полтава, «Центральний», інформаційний телеканал
«ІРТ», «Полтавське Громадське телебачення»); 1 радіомовленням;
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друкованими засобами масової інформації («Зоря Полтавщини», «Вечірня
Полтава», «БІАФ», «Сила духу», «Народна трибуна», «Вісті», Тижневик
«ЕХО»); 16 Інтернетвиданнями: ОКІА «Новини Полтавщини», «Depo Полтава»,
«POLTAVA.INFO», «Трибуна», «Полтава 365», «Кременчуцька газета»,
«Полтавська область он-лайн», «Телеграф», «Кременчук Today», «Вісник
Кременчука», «Прозорий погляд», «0532.UA», «Стрічка новин Полтави»,
«Програма плюс», «Коло», «Полтавщина».
Керівництвом та спеціалістами ГТУЮ здійснено біля 3 000 виступів щодо
змін у чинному законодавстві та реалізації прав людей в різних сферах життя.
При плануванні тематики виступів враховується попит населення на
отримання правової інформації відповідно до характеру правових питань, з
якими громадяни звертаються до громадських приймалень при ГТУЮ.
З метою реалізації загальнонаціонального проєкту «Я маю право!» та на
виконання Програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки,
виконавцем якої є і Департамент, виготовляються буклети на правову тематику
та друкуються статті в юридично-просвітницькій газеті «Правовий вісник».
Щомісячний тираж газети – 1000 примірників. Буклети (20 000) та газета
(12 000) розповсюджені через Регіональний та місцеві центри з надання БВПД
у Полтавській області, через бюро правової допомоги, обласну та центральні
районні бібліотеки, заклади освіти, під час проведення правоосвітніх заходів,
роботи інформаційних майданчиків, прес-конференцій, робочих зустрічей, на
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засіданнях Полтавської обласної МКМР, роботи мобільних точок доступу до
системи безоплатної правової допомоги.
12. Забезпечити доступ громадськості до правової допомоги (у тому
числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності організацій
громадянського суспільства.
З метою забезпечення доступу громадськості до правової допомоги,
надання громадянам необхідних знань про свої права, обов’язки та безоплатної
правової допомоги при ГТУЮ працює громадська приймальня відповідно до
затвердженого графіка: щовівторка та щочетверга з 10-00 до 16-00 год.
До роботи в громадській приймальні залучено працівників Управління
державної виконавчої служби; Управління державної реєстрації; Управління
державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової
освіти; відділу з питань нотаріату; відділу з питань банкрутства; відділу судової
роботи та міжнародного співробітництва; відділу персоналу; відділу
організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ; приватних
нотаріусів Полтавського міського нотаріального округу.
Заявники, які звертаються до громадської приймальні або до відділу
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських
формувань Управління державної реєстрації, отримують кваліфіковані
консультації фахівців з питань державної реєстрації громадських формувань.
На інформаційних стендах в Управлінні державної реєстрації ГТУЮ
розміщені зразки типових документів для реєстрації громадських формувань.
На офіційному вебсайті ГТУЮ у рубриці «Управління державної
реєстрації/Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань» в закладці «Державна реєстрація громадських
формувань» розміщено інформацію про нормативно-правові акти, що
регулюють питання державної реєстрації громадських формувань, перелік та
примірні зразки документів, методичні рекомендації щодо державної реєстрації
громадських формувань, реквізити рахунків для сплати реєстраційного збору та
інформацію про суб’єктів надання адміністративних послуг.
Продовжує роботу «віртуальна» громадська приймальня, створена на
сайті ГТУЮ з 2008 року. Громадяни можуть задати питання з правової
тематики та отримати на нього на свою електронну адресу протягом тижня
кваліфіковану відповідь.
Також на сайті ГТУЮ за допомогою Skype-зв’язку надаються
консультації Управлінням державної виконавчої служби, відділом державної
реєстрації актів цивільного стану, відділом з питань нотаріату, відділом з
питань судової роботи та міжнародного співробітництва.
Консультації можна отримати також на телефонній гарячій лінії та через
вебсайт ГТУЮ в онлайн чаті з питань державної реєстрації актів цивільного
стану та державної реєстрації громадських формувань.
Інформація про роботу громадських приймалень ГТУЮ розміщена на
вебсайті ГТУЮ, щомісячній юридично-просвітницькій газеті «Правовий
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вісник», яка видається Полтавським обласним центром перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за
матеріалами ГТУЮ, та висвітлюється під час проведення правоосвітніх заходів.
З метою широкого інформування населення про роботу громадських
приймалень інформація про їх діяльність щоквартально озвучується в ефірі
обласного радіо, в Інтернетвиданнях.
За сприяння Департаменту керівництвом та працівниками ГТУЮ
постійно проводилося правове інформування населення та надавалися
практичні рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними
питаннями на всій території Полтавської області.
Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області
спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Полтавській області розроблено графік роботи мобільних точок
доступу до системи безоплатної правової допомоги, згідно якого майже
щотижня здійснювалися виїзди до найвіддаленіших точок області.
Організація роботи виїзних консультаційних пунктів при ГТУЮ важливий напрямок у роботі органів юстиції. Цьому напрямку діяльності
приділялася значна увага. Виїзні правові громадські приймальні дають
можливість широкому колу людей звернутись із своїми проблемами до
компетентних осіб безпосередньо за місцем проживання, не виїжджаючи із
села. Для населення це зручно і, разом з тим, така форма зв’язку із жителями
сіл забезпечує потреби населення, сприяє задоволенню їхніх звернень.
При ГТУЮ діє 31 виїзний консультативний пункт по наданню
безоплатної правової допомоги громадянам.
На особистому прийомі начальником відділу державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління
державної реєстрації постійно надаються консультації щодо порядку створення
і діяльності громадських формувань.
Безоплатну первинну та вторинну правову допомогу надають
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Полтавській області, Полтавський, Кременчуцький, Лубенський місцеві центри
та бюро правової допомоги.
13. Забезпечити проведення конкурсів проектів громадських організацій,
на виконання (реалізацію) яких надаватимуться кошти з місцевих бюджетів у
2019 році, передбачивши розширення сфери застосування конкурсів для
визначення отримувачів фінансової підтримки.
В рамках Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки
Департаментом проведено конкурс програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями, на реалізацію яких у 2019 році надавалася
фінансова підтримка громадським організаціям на загальну суму 280 тис. грн.
За результатами відкритого захисту проектів громадських організацій
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реалізовано 7 проектів громадських організацій, які отримали бюджетне
фінансування:
«Екостежка
у
регіональному
ландшафтному
парку
«Диканський» як засіб екологічної освіти, формування екологічної культури
підростаючого покоління» (автор проекту - Диканська районна екологічна
дитяча громадська організація «Зелене серце»); «Створення кімнати традицій у
Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (автор проекту –
Полтавська міська спілка ветеранів війни в Афганістані); «Голоси. Загублений
світ» (автор проекту – громадська організація «Горизонт»); «Створення
ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ (ТІЦ) у м. Лубни» (автор
проекту – благодійна організація «Благодійний Фонд «Історія Майбутнього»);
«Кожен має захищати Батьківщину» (автор проекту – Полтавський обласний
осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»); «Безпечна громада: Школа шерифів» (автор проекту – громадська
організація «Простір Свідомості»); «Мости співпраці і розвитку місцевих
громад» (автор проекту – громадське об’єднання «Спілка жінок Полтавщини»).
В листопаді 2019 року конкурсною комісією Департаменту відібрано ще
13 проектів інститутів громадянського суспільства, які будуть реалізовуватися
у 2020 році (за умови виділення коштів).
14. Організувати та провести за участю представників інститутів
громадянського суспільства та міжнародних організацій тренінги з питань
залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних
послуг.
В рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього
підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки запроваджено
підтримку підприємств соціального спрямування, а також проведення заходів
щодо популяризації соціального підприємництва. Зокрема, на базі БО «Світло
надії» проводяться семінари-тренінги щодо перспектив розвитку соціальних
підприємств, зустрічі з успішними підприємцями, що працюють у цій сфері.
Зазначена організація на власному сайті розміщує інформацію щодо
можливостей для молоді та соціально уразливих груп населення до навчання,
отримання професії та працевлаштування.
За ініціативи облдержадміністрації в бізнес-інкубаторах при закладах
вищої освіти області запроваджено освітні програми з питань започаткування
та ведення бізнесу, в яких мають можливість приймати участь всі бажаючі.
Мета цих заходів - надати можливість учасникам виграти ґрант на
реалізацію власного проекту соціальної дії; надати учасникам практичні знання
з написання проектів, формування ефективних цілей та завдань проектних
пропозицій відповідно до вимог, формулювання проектних ідей в правильні
проектні заявки.
15. Забезпечити публічне звітування інститутів громадянського
суспільства, які отримують фінансову підтримку з місцевих бюджетів, про
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використання бюджетних коштів та результати проведених за бюджетні
кошти заходів (проектів, програм).
07.02.2019 громадські організації, які отримали фінансову підтримку з
обласного бюджету у 2018 році, прозвітували про використання бюджетних
коштів та результати проведених за бюджетні кошти заходів (проектів,
програм) на спільному засіданні комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та
дотримання прав учасників АТО та конкурсної комісії Департаменту з розгляду
конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надавалась фінансова підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету у 2018 році. Звіти громадських організацій, які отримали
фінансову підтримку з обласного бюджету у 2018 році, оприлюднені на вебсайті Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Наразі матеріали до публічного звіту за 2019 рік надані громадськими
організаціями Департаменту та готуються до аналогічного розгляду на
спільному засіданні комісії обласної ради та конкурсної комісії Департаменту у
лютому 2020 року.
16. Сприяти проведенню заходів регіонального та місцевого значення,
спрямованих на популяризацію волонтерського руху, підтримки діяльності
волонтерських громадських організацій.
Громадські організації волонтерів отримують в органах місцевого
самоврядування приміщення в оренду за пільговими ставками.
Значна увага приділялась популяризації волонтерського руху.
Облдержадміністрація сприяє у проведені благодійних ярмарків активістами
БО «Полтавський батальйон небайдужих» та іншими громадськими
організаціями.
06.12.2019 у Полтавському облмуздрамтеатрі імені М.В. Гоголя за участю
радника голови ОДА К.Рижеченко, секретаря Полтавської міськради
О.Шамоти, військового комісара Полтавського облвійськкомату Д.Губського,
депутата облради Р.Рогова (депутатська група «За успішну Полтавщину»),
військовослужбовців ЗСУ, добровольців ООС, волонтерів, громадських
активістів (близько 500 осіб) відбулися урочистості до Дня Збройних Сил
України та Міжнародного дня волонтерів.
На цей час в області діє понад 100 волонтерських громадських об’єднань,
волонтерських груп та окремих волонтерів, які надають системну допомогу
військовим ЗСУ, Національної гвардії, а також батальйону ПСМОП
«Полтавщина». Для захисту інтересів та прав ветеранів АТО/ООС, членів їх
сімей та сімей загиблих військовослужбовців у Полтаві та області активно
співпрацюють з облдержадміністрацією ГО «Сім'ї загиблих учасників бойових
дій Полтавщини» (голова Н.Чепіга є радником голови облдержадміністрації з
питань діяльності ГО ветеранів АТО, член Громадської ради при
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облдержадміністрації) та ГО «ПОЛТАВСЬКІ РОДИНИ ПОЛЕГЛИХ
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ» (голова І.Мочалов). Діє Координаційна Рада
громадських організацій учасників АТО (об’єднує 15 організацій, голова
О.Турпітько). Інші громадські об’єднання не виявляють будь-яку політичну
активність та політичну прихильність.
17. Забезпечити надання методичної, консультативної та організаційної
допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з
питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства, розвитку
громадянського суспільства.
Протягом звітного періоду надавалася методична, консультативна та
організаційна допомога органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування з питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства,
розвитку громадянського суспільства.
Спільно з Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено
вебінар «Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики та вирішенні питань місцевого значення» (15.03.2019).
На базі ПО ЦППКПОДВ відбувся одноденний семінар за темою
«Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади» (25.09.2019).
Проведено 4 кущові семінари «Громада, держава та медіа: точки взаємодії в
умовах реформ» за участю представників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад (березень, квітень,
травень, червень 2019 року).
Проведено 4 кущові семінари «Інструменти та механізми забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики та вирішенні
питань місцевого значення» ( жовтень - листопад 2019 року).
Проведено
спільно
з
представниками
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства 3 засідання круглих
столів з актуальних питань розвитку держави та області:
- у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного
університету імені Я.Мудрого за участю заступника Міністра юстиції України з
питань державної реєстрації І.Садовської з нагоди Дня Конституції України
(25.06.2019);
- у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Полтавській області на тему «Конституційні механізми захисту прав
людини в Україні» (26.06.2019);
- у Полтавській державній аграрній академії на тему «28-а річниця
проголошення незалежності України: здобутки та перспективи» (21.08.2019).
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
надано сприяння:
- УІНП у проведенні урочистостей з нагоди 30-річчя Народного Руху
України;
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- ГО «Конгрес Українських Націоналістів» у проведенні тематичного
круглого столу з нагоди возʼєднання ОУН;
- у проведенні координатором ПРООН в області Форуму «Цілі Сталого
Розвитку: Полтавський вимір» (21.03.2019).

18. Забезпечити проведення соціологічних досліджень, опитувань
громадської думки щодо суспільно-політичних, соціально-економічних питань
розвитку області, інформаційної сфери, окремих галузей.
У рамках Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки у
грудні 2019 року Департаментом проведено одне соціологічне дослідження з
актуальних проблем соціально-економічного та суспільно-політичного життя
регіону на суму 199,0 тис. грн, виконаного ПП «АКТИВ-ГРУП» та одне
соцопитування власними силами Департаменту.
19. Забезпечити участь представників профільних комісій Громадської
ради при облдержадміністрації, громадських рад при райдержадміністраціях
у роботі колегій та інших консультативно-дорадчих органів при
облдержадміністрації, райдержадміністраціях, структурних підрозділах
облдержадміністрації.
При облдержадміністрації діє Громадська рада у складі 35 осіб, також 22
громадські ради при райдержадміністраціях та 3 при міськвиконкомах. Голову
Громадської ради при облдержадміністрації В.Голуба включено до складу
колегії облдержадміністрації, голів громадських рад при райдержадміністраціях
- до складів колегій райдержадміністрацій. Налагоджено співпрацю профільних
комісій Громадської ради при облдержадміністрації зі структурними
підрозділами облдержадміністрації, постійними комісіями обласної ради.
Протягом
2019
року
Громадською
радою
при
Полтавській
облдержадміністрації проведено 2 засідання Громадської ради. Засідання
громадських рад при райдержадміністраціях, міськвиконкомах проходять за
участі представників органів влади, при яких створені громадські ради. Спільно
з Громадською радою при облдержадміністрації реалізовано заходи
регіональної Комплексної програми сприяння розвитку громадянського
суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки.
Діяльність громадських рад широко висвітлювалася на сайтах ОДА, РДА, в
Інтернетпросторі, члени громадських рад постійно виступали у ефірах радіотелепрограм з власної ініціативи, маючи вільний доступ до інформаційних
ресурсів, а також на запрошення редакцій.
Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
Лілія Токарєва (0532) 56-95-39
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