
 

 

Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації у Харківській області 

у 2015 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні  

 

На виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства на 2015 рік структурні підрозділи 

обласної державної адміністрації забезпечували залучення інститутів 

громадянського суспільства до формування та реалізації регіональної політики 

шляхом проведення консультацій з громадськістю відповідно до Орієнтовного 

плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік в обласній державній 

адміністрації. Звіти про проведення консультацій щоквартально подавались до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України.  

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації оприлюднений 

затверджений орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 

рік, який було розроблено з урахуванням пропозицій громадськості.  

Адреса посилання на орієнтовний план: 

http://kharkivoda.gov.ua/content/documents/788/78760/Attaches/orientovniy_plan.pdf. 

Представники інститутів громадянського суспільства впродовж року 

залучалися до розробки регіональних та місцевих програм в якості експертів, 

шляхом регулярної участі в громадських обговореннях, круглих столах, засіданнях 

громадської ради при обласній державній адміністрації щодо розгляду проектів 

відповідних програм.  

Громадською радою при обласній державній адміністрації було обговорено 

проект Програми розвитку громадянського суспільства на 2016-2020рр., 

проміжний звіт щодо реалізації плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий уряд» у 2014-2015 рр., орієнтовний план консультацій з громадськістю 

на 2016 рік. За результатами обговорення було надано пропозиції, які враховані 

при доопрацюванні зазначених документів. 

Департаментом масових комунікацій, у межах компетенції, надавалася 

допомога щодо організації роботи громадської раді нового скликання при обласній 

державній адміністрації. Протягом 2015 року громадською радою при обласній 

державній адміністрації проведено: 2 засідання загальних зборів членів 

громадської ради, 13 засідань правління, 7 засідань керівництва, 193 засідання 

комітетів. У серпні – грудні за ініціативи та участі керівництва та представників 

громадської ради  відбулося 10 ефірів на ОТБ, 2 ефіри на радіо; семінар 

«Законопроект КМУ № 2767 про внесення змін в систему загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування»; круглий стіл «Відродження екосистеми 

Сіверсько-Донецького басейну»; фестиваль творчості «На крилах натхнення» 

тощо. Проведено громадське обговорення питань соціального захисту. Діяльність 

громадської ради висвітлюється на веб-сайті облдержадміністрації в рубриці 

«Громадська рада», а також на власній сторінці громадської ради у Фейсбуці.  

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів у 

2015 році, згідно з рішенням сесії облради від 26.02.2015 «Про внесення змін до 

обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 

http://kharkivoda.gov.ua/content/documents/788/78760/Attaches/orientovniy_plan.pdf


2012 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15 листопада 2012 року 

№ 546-VI (зі змінами)» було виділено 552 тис. грн.  

Разом з цим, слід зазначити, що недостатнє фінансування Обласної цільової 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки не 

дало змоги виконати  у 2015 року велику кількість суспільно-значущих заходів, 

таких як: проведення соціологічних досліджень із соціально значущих питань для 

Харківської області; надання фінансової підтримки на реалізацію проектів і 

програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок; створення банку 

даних про суспільно значущі ініціативи ІГС області; проведення конкурсу серед 

журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства; 

проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий волонтер року» та ін. 

За підсумками проведення консультацій з громадськістю здійснено аналіз 

виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації 

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в обласній 

державній адміністрації на 2015 рік та запропоновано шляхи їх вдосконалення. 

Консультації відбувалися згідно з планом, однак обговорення частини питань не 

проводилося через вимоги п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 1 

березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету» стосовно припинення підготовки проектів нових державних цільових 

програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують 

додаткового фінансування з бюджету. 

На виконання плану заходів щодо реалізації в області у 2015 році положень 

Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні, Департаментом масових комунікацій обласної державної адміністрації, у 

межах компетенції, надавалася організаційна допомога ветеранським організаціям 

та національно-культурним товариствам області щодо здійснення ними статутних 

завдань.  

Розвиток волонтерського руху у 2015 році здебільшого мав спрямованість на 

дієві заходи з облаштування вимушених переселенців із зони бойових дій, 

допомогу учасникам АТО. Департаментом соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації створено допоміжний орган обласної 

державної адміністрації «Харківський обласний центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції». Департаментом з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації 

забезпечено підготовку та реалізацію проекту «ІТ-рекрут» з навчання військових, 

які брали участь у проведенні антитерористичної операції, професії «тестувальник 

програмного забезпечення». У грудні 2015 року за результатами підсумкового 

тестування 21 учасник проекту отримав сертифікат 

За ініціативи Харківської обласної студентської ради студенти вищих 

навчальних закладів Харківської області активно долучилися до проведення таких 

соціальних і благодійних акцій: «Підтримай солдата», «Віддай форму військовому 

– допоможи захистити Україну!», «Рука допомоги дітям, які знаходяться в зоні 

АТО», Бал-маскарад «За мир», «Допоможемо пораненим» тощо. 

З метою обговорення найбільш актуальних проблем студентської молоді на 

базі Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М.Бекетова відбувся Всеукраїнський студентський форум «Студентське 



самоврядування: проблеми та перспективи» (11 грудня 2015 року), у якому взяли 

участь 150 представників органів студентського самоврядування із 120 вищих 

навчальних закладів України.  

Для сприяння інтелектуальному самовдосконаленню та творчому розвитку 

особистості комунальною установою «Харківський обласний центр молоді» 

спільно з молодіжними громадськими організаціями в області проводиться робота 

з організації активного змістовно-тематичного дозвілля дітей та підлітків, 

насамперед пільгових категорій, що мешкають у містах та сільських районах 

Харківської області, залучення їх до творчої діяльності, підтримки творчо 

обдарованих дітей, підлітків та молоді. 

У 2015 році Департаментом масових комунікацій обласної державної 

адміністрації організовано всебічне, об’єктивне і вчасне інформування жителів 

області про діяльність органів виконавчої влади. На офіційному веб-сайті обласної 

державної адміністрації забезпечено розміщення тез виступів, коментарів, 

доручень Президента України, Прем’єр- міністра України на актуальні теми. 

Здійснювалося висвітлення діяльності керівництва обласної державної 

адміністрації. Організовано та проведено 135 брифінгів, 60 прес-конференцій, 94 

прес-тури. Протягом 2015 року за участю керівництва обласної державної 

адміністрації в газеті «Слобідський край», газеті «Вечерний Харьков», «Время» 

організовано 12 прямих ліній. За участю керівників структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації організовано 22 ефіри програми «Ранковий 

ексклюзив» на обласному державному радіо. 

Протягом 2015 року забезпечено своєчасне оприлюднення проектів рішень, 

що підлягають обговоренню, актів нормативно-правового характеру. На 

офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації протягом 2015 року 

оприлюднено: 517 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з 

основної діяльності; 340 розпоряджень організаційно-кадрового характеру; 22 

розпорядження з адміністративно-господарської діяльності; 14 проектів актів 

нормативно-правового характеру. На виконання вимог Закону України «Про 

очищення влади» за звітний період на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації оприлюднено 1721 документ. 

Вивчення громадської думки здійснювалося шляхом запровадження 

спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації; проведення аналізу 

коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні, 

інформації, що розміщується на веб-сайтах електронних ЗМІ для визначення 

позиції різних соціальних груп; опрацювання та узагальнення висловлених у 

зверненнях громадян зауважень і пропозицій. 

 

 


