Обласна Програма
сприяння розвитку громадянського
суспільства у Миколаївській області
на 2019 – 2020 роки

Звіт за 2019 рік

В рамках реалізації обласної Програми тривала робота,
спрямована на:
-

-

-

розвиток та підвищення
ефективності взаємодії
місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування з інститутами
громадянського суспільства
(далі ІГС)
підвищення громадської
активності
збереження суспільної злагоди
в Миколаївській області

Створення сприятливих умов для формування
та інституційного розвитку організацій
громадянського суспільства
Залучення ІГС до роботи оргкомітетів, експертних
та робочих груп, консультативно-дорадчих
органів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад, постійних комісій
Миколаївської обласної ради

При облдержадміністрації працюють:

молодіжна рада, координаційна рада з питань національнопатріотичного виховання, рада підприємців, рада з питань
розвитку туризму та рекреаційно-курортної діяльності, рада
представників громадських організацій національних
меншин області тощо

На рівні райдержадміністрацій переважно
діють громадські ради
Створюються дорадчі органи із залученням ІГС
при виконавчих органах ОТГ

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час
формування та реалізації державної, регіональної політики,
вирішення питань місцевого значення
Протягом 2019 року у ході консультацій
облдержадміністрації з громадськістю
розглянуто 24 актуальних питання, проєкти
нормативних актів. Затверджено
орієнтовний план проведення консультацій
з громадськістю на 2020 рік з 44 питань.
Райдержадміністраціями області у 2019
році здійснено консультації з громадськістю
близько 200 питань. Започатковується така
форма співпраці у виконавчих органах ОТГ.

Стимулювання участі організацій громадянського
суспільства в соціально-економічному розвитку України
Для фінансування проєктів громадських об’єднань з
обласного бюджету передбачено проведення:
-

конкурсу з надання фінансової підтримки
громадським організаціям, діяльність яких має
соціальну спрямованість;

-

конкурсу з відбору проєктів з військовопатріотичного виховання дітей та молоді;

-

конкурсу серед національно-культурних
товариств області;

-

конкурсу серед молодіжних організацій області;

-

конкурсу в рамках сприяння розвитку
громадянського суспільства.

Також конкурси проєктів за кошти міського бюджету
серед громадських організацій проводяться
Миколаївською міською радою.

Створення сприятливих умов для
міжсекторальної співпраці
З метою поширення кращого досвіду співпраці ІГС та
органів державної влади у 2019 році Миколаївським
обласним центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій проведено 8
дискусій, тренінгів, семінарів з питань розвитку
громадянського суспільства.
Закладами освіти області, спільно з представниками ІГС
проведено 9 масштабних науково-практичних конференцій,
семінарів, конкурсів та інших заходів з тематики розвитку
громадянського суспільства.

Головним територіальним управлінням юстиції у
Миколаївській області здійснюється робота щодо реалізації
правопросвітницького проєкту «Я маю право». Відбувається
тісна взаємодія більш ніж з 11 ІГС області, які безпосередньо
задіяні у проведені інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення.

