
 

                    ПРОЕКТ  
П’ята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2016  року      №   

м. Знам`янка 

 

Про стан виконання Програмисприяння розвитку 

інститутів громадянськогосуспільства м. Знам’янки  

на 2012-2015 роки 

        
Заслухавши інформацію начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю В.Загородньої про стан виконання Програми сприяння розвитку  інститутів 

громадянського суспільства м. Знам’янки  на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 24  лютого 2012 року №510, керуючись ст.25 Закону України “ Про 

місцеве самоврядування в Україні “, міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Інформацію начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю В.Загородньої про стан виконання Програми сприяння розвитку 

інститутів громадянського суспільства м.Знам’янки на 2012-2015 роки взяти до 

відома (додається)  

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 24  лютого 2012 року №510  «Про 

Програму сприяння розвитку інститутів громадянськогосуспільства м.Знам’янкина 

2012-2015 роки» , у зв’язку із закінченням терміну виконання. 

 

 

 Міський голова                       С.Філіпенко 

 

Інформація 

про стан виконанняПрограми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства м.Знам’янки на 2012-2015 роки 

 

 

 Враховуючи стан виконання в 2012-2015 р.р. Програми сприяння розвитку 

інститутів громадянського суспільства м.Знам’янки на 2012-2015 роки, міська рада 

відмічає проведення виконавчим комітетом та його структурними підрозділами значної 

роботи по її реалізації.  

 Деякі заходи програмивтратилисвоюактуальність у зв’язку з 

прийняттямновихЗаконівУкраїни, наприклад, Закону України "Про 

об’єднанняспіввласниківбагатоквартирнихбудинків".Порядок звітування органу 

місцевого самоврядування регламентований Положенням про органи самоорганізації 

населення, депутатів місцевих рад перед членами територіальної громади – 

Регламентом роботи міської ради та Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

 Відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

розроблені методичні рекомендації щодо проведення консультацій з громадськістю 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 

№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики». 



 З метою залучення громадськості до формування та реалізації державної та 

регіональної політики щороку міськвиконкомом проводяться  публічні консультації 

Знам’янського міськвиконкому з громадськістю (дні відкритих дверей, громадські 

обговорення, засідання «круглих столів», засідання громадської ради при виконавчому 

комітеті Знам’янської міської ради тощо) . 
 23.02.12 прийнято рішення виконавчого комітету №83 «Про організацію міського 

огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок","Краще 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" – проведено конкурс у 2012 році; 

11.10.13 прийнято рішення виконавчого комітету №491 «Про організацію міського 

огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок","Краще 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" – проведено конкурс протягом 

2013-2014 р.р.; 24.10.14  прийнято рішення виконавчого комітету №381 «Про організацію 

міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий 

будинок","Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" – проведено 

конкурс протягом 2014-2015 р.р. Рішення передбачає постійну основу проведення 

конкурсу. Оголошено проведення конкурсу у 2015-2016р.р. 

 22.03.2011 року прийнято рішення міської ради від 22.03.11 №188 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні 

комітети та переліку територій, у межах яких вони діють; 23.08.12 прийнято рішення 

міської ради №696 «Про внесення змін до Положення про органи самоорганізації 

населення» щодо стимулювання роботи голів та секретарів будинкових комітетів; 11.12.13 

р. №1141 «Про внесення доповнень до Положення про органи самоорганізації населення»  

щодо стимулювання роботи голів квартальних комітетів; 25.07.14 р. прийнято рішення 

міської ради №1435 «Про визначення у новій редакції територій, у межах яких діють 

органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети»; 17.04.2015 року 

прийнято рішення міської ради №1694 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25 

липня 2014 року №1435 «Про визначення  у новій редакції територій, у межах яких діють 

органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети» в частині зміни меж 

будинкового комітету №16 та квартального комітету №12. 

Оформлено та направлено документи на участь уКонкурсі «Кращі практики 

місцевогосамоврядування» у 2015 році – тематичнийрозділ «Співробітництво громад: 

практичнірезультати і вигоди». Назва практики/корисноїініціативи  - Міськийогляд-

конкурс на звання «Кращавулиця», «Кращийбагатоповерховийбудинок», 

«Кращеоб”єднанняспіввласниківбагатоквартирногобудинку». 

23.02.2012 року прийнято рішення виконавчого комітету №83 «Про організацію 

міського огляду - конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоповерховий 

будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Надалі 

Конкурс проводиться щорічно на підставівідповіднихрішеньвиконавчогокомітету (від 

25.01.2013 р., 11.10.2013., 24.10.2014.) Проведено конкурси у 2012 році – призовий фонд 

150,0 тис.грн., 2013-2014р.р. – призовий фонд   160,0   тис.грн.; 2014-2015 р.р. – призовий 

фонд   125,0 тис.грн.; оголошенопроведенняпротягом 2015-2016р.р.Розмір 

фінансовогозабезпечення буде визначено в межах бюджетнихпризначень на 2016 рік. 

 Укладені Угоди: про взаємодію і співробітництво між виконавчим комітетом 

міської ради та міською Спілкою ветеранів війни в Афганістані, про співпрацю 

Знам’янської міської ради та Знам’янської міської організації ветеранів України.   

Відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю запроваджено 

щорічний конкурс серед  міських громадських організацій. У 2012-2013 роках конкурс 

проводився у наступнихномінаціях: “Кращагромадськаорганізація року”, 

“Кращийвпроваджений у життяміста проект”, “Ініціатива, 

започаткованагромадськоюорганізацією”. Прийняторозпорядженняміськогоголовивід 3 

червня 2015 року № 71 "Про  проведення  конкурсу 

середміськихгромадськихорганізацій», відповідно до якого у 2015 році проводиться 

конкурс середміськихгромадськихорганізацій. Конкурс проводиться за 



наступниминомінаціями: “Кращагромадськаорганізація року”, “Кращийвпроваджений у 

життяміста проект”, “Ініціатива, започаткованагромадськоюорганізацією”. 

АктивізованоспівпрацювиконавчогокомітетуЗнам’янськоїміської ради  з 

громадськимиорганізаціями по вивченнюдіючогозаконодавства. 

ПроводилисяДнігромадськихорганізацій з метою 

роз’ясненняпріоритетнихпитаньдержавноїполітики, обмінудосвідом у 

впровадженнідіяльності, пов’язаної з розвиткомгромадянськогосуспільства.     

З метою підвищення престижу інститутівгромадянськогосуспільстваміста 

проведено День громадянськогосуспільстваміста. У рамках проведення заходу 

міськігромадськіорганізації (Центр вихованнямолоді „Чайка”, 

міськаорганізаціяВсеукраїнськогожіночогооб’єднання „Дія”, „Союз 

молодірегіонівУкраїни”, «Туристично-краєзнавчий клуб «Чорнолісся», «Мотоклуб «16 

ТОН», Правозахиснадитячо-молодіжнагромадськаорганізація „Оберіг”, «Екстраверт 

плюс», спортивно-культурний центр «Карат») знайомилимешканцівмістазісвоєюроботою, 

демонстрували фото та відеоматеріали, розповсюджувалибуклети, проводили опитування 

з актуальних тем життєдіяльностіміста, розповідали про проекти над якимипрацюють на 

даний час та інше. Знагоди  Дня молоді 28 червня 2015 року відбувся День 

громадськихорганізацій - у міськомуПалацікультурипрезентували свою 

діяльністьправозахиснадитячо-молодіжнагромадськаорганізація «Оберіг» та Євроклуб 

«Меридіан».   

 28 січня 2015 року відбулися збори представників інститутів громадянського 

суспільства з обрання нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 

Знам’янської міської ради.    

Щорокуміськвиконкомом проводиться міський конкурс "Знам’янчанин року", 

середякихномінації: «Лідер року органу самоорганізаціїнаселення»,  «Молодь 

Знам’янщини». Прийняторішенняміської ради від 17 квітня 2015 року №1701 «Про 

проведеннящорічногоміського конкурсу «Знам’янчанин року». 

З метою надання населенню міста юридичних консультацій та фахових роз’яснень 

щодо реалізації органами місцевого самоврядування соціально – економічних реформ та 

регіональних ініціатив, а також проведення адміністративної реформи, юридичним 

відділом організовуються виїзні «Громадські приймальні» (щокварталу до 20 виїздів).  

З метою надання населенню міста юридичних консультацій та фахових 

роз’яснень щодо реалізації органами місцевого самоврядування соціально – 

економічних реформ та регіональних ініціатив, а також проведення адміністративної 

реформи, юридичним відділом організовуються виїзні «Громадські приймальні» 

(щокварталу до 20 виїздів).  

Проводяться правові навчання та семінари-практикуми з відповідальними 

особами підприємств, установ, організацій за правоосвітню роботу (проведено 4 

заходи). Надаються юридичні консультацій громадянам міста (щокварталу понад 320 

особам). 

У міському краєзнавчому музеї діє постійно діюча виставка «Наші земляки – 

видатні люди» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


