ЗВІТ
про виконання Плану заходів
з реалізації в Харківській області в 2017 році
Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки
На Харківщині зареєстровано близько 4000 громадських об’єднань
різноманітної спрямованості. Представники організацій громадянського
суспільства залучені до формування та реалізації державної політики шляхом
проведення з ними регулярних консультацій з найважливіших питань
розвитку області в процесі підготовки рішень обласної державної
адміністрації.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» при місцевих органах виконавчої влади Харківської
області створені і діють громадські ради. До складу громадських рад входять
представники інститутів громадянського суспільства, які мають авторитет у
територіальних громадах (організацій ветеранів АТО, галузевих профспілок
лікарів, освітян тощо).
У серпні 2017 року закінчилась каденція попереднього складу
громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації, який
було затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 28.08.2015 № 381.
Протягом січня-серпня 2017 року відбулися: 1 засідання громадської
ради, 9 засідань правління громадської ради, 61 засідання комітетів, 7
телеефірів на обласному телебаченні.
За ініціативи громадської ради Головним територіальним управлінням
юстиції у Харківській області було проведено низку семінарів з питань
перереєстрації громадських об’єднань. На семінарах було розглянуто
необхідність перереєстрації статутів неприбуткових організацій згідно нових
вимог українського законодавства, надані роз’яснення стосовно порядку
внесення змін до статутних документів громадських організацій;
акцентовано увагу на вимогах до оформлення статутного документа та його
змісту. Члени громадської ради взяли участь в роботі державної комісії з
атестації КП Люботинський інтернат «Дивосвіт». В рамках експертизи
перевірено відповідність документації вимогам законодавства, якість
загальної середньої освіти, дієвість внутрішнього моніторингу навчальних
досягнень учнів, організацію роботи щодо професійного розвитку
педагогічних працівників та загальний стан території, будівель і приміщень
навчального закладу. Було опрацьовано забезпечення соціальнопсихологічного супроводу учнів, забезпечення якості управлінської
діяльності, внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного
процесу та роль навчального закладу у житті територіальної громади. Разом з
представниками
інших
організацій
громадянського
суспільства
різноманітного спрямування члени громадської ради взяли активну участь у
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заходах в рамках соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою»,
метою якої є формування у населення України культури дбайливого
ставлення до довкілля, правильного поводження з відходами, об’єднання
зусиль громади, влади, бізнесу та ЗМІ для розбору стихійних сміттєзвалищ.
У червні було розпочато роботу щодо формування нового складу
громадської ради при обласній державній адміністрації. З цією метою було
проведено консультації з представниками інститутів громадянського
суспільства та з урахуванням пропозицій громадськості сформовано
ініціативну групу з підготовки установчих зборів з формування нового
складу громадської ради при обласній державній адміністрації. До складу
ініціативної групи увійшли делеговані члени діючої громадської ради,
представники інститутів громадянського суспільства, які не були
представлені у складі громадської ради, представники облдержадміністрації.
Кількісний та персональний склад ініціативної групи було затверджено
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.06.2017
№ 281. На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації було
оприлюднено підготовлене ініціативною групою та погоджене з
облдержадміністрацією повідомлення про дату, час, місце, порядок
проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих
зборах, відомості про склад ініціативної групи.
07.10.2017 відбулись установчі збори, під час яких шляхом
рейтингового голосування було обрано новий склад громадської ради при
обласній державній адміністрації у кількості 35 осіб, який затверджено
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05.12.2017
№ 698. На першому засіданні громадської ради, яке відбулося 26.12.2017,
було обрано її керівний склад.
З метою врахування громадської думки у формуванні та реалізації
державної політики, розв’язання проблем, що мають велике суспільнополітичне значення, до складу консультативно-дорадчих та інших
допоміжних органів обласної державної адміністрації входять представники
організацій громадянського суспільства.
Так, у складі Комісії, затвердженої розпорядженням голови Харківської
обласної державної адміністрації від 19.07.2016 № 304 (зі змінами), щодо
відбору інвестиційних проектів, які здійснюються за рахунок коштів
Державного Фонду регіонального розвитку, представники громадських
об’єднань складають біля третини.
До складу колегії Управління охорони здоров’я Харківської обласної
державної адміністрації включено голову Харківської обласної організації
товариства Червоного Хреста України, голову обласної організації
професійної спілки працівників охорони здоров’я України, голову та члена
комітету охорони здоров’я громадської ради при обласній державній
адміністрації, президента Харківського медичного товариства.
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До персонального складу Координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання увійшло 45 осіб, серед яких 15 представників
громадських об’єднань.
При обласній державній адміністрації діє Координаційна рада з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства, склад якої було затверджено
розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.08.2016 № 328. Із
загальної кількості членів Координаційної ради 50 відсотків – представники
організацій громадянського суспільства.
07 квітня 2017 року відбулось засідання Координаційної ради з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства, під час якого особлива увага
була приділена організації та проведенню в області конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
за рахунок коштів обласного бюджету.
За результатами обговорення зазначеного питання членами
Координаційної ради було схвалено звернення до Кабінету Міністрів
України з метою доопрацювання Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
(далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 2011 року № 1049. Зокрема, було запропоновано розробити та
внести необхідні зміни до Порядку, які нададуть змогу уникнути порушень
бюджетної дисципліни, корупційних ризиків при проведення конкурсу
програм (проектів, заходів) та в цілому значно покращать взаємодію
представників облдержадміністрацій з інститутами громадянського
суспільства як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.
Затверджений План заходів щодо реалізації у Харківській області у
2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки розміщено на офіційному сайті
обласної державної адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю».
Інформація про хід виконання Плану заходів щодо реалізації у
Харківській області у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки заслуховувалася на
засіданнях Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського
суспільства.
Обласна державна адміністрація приділяє велику увагу публічним
консультаціям з громадськістю в різних формах: громадських обговорень,
слухань, засідань «круглих столів», засідань комітетів громадської ради при
обласній державній адміністрації з актуальних проблем соціальноекономічного та гуманітарного розвитку. Щорічно складається відповідний
орієнтовний план таких консультацій.
Управління масових комунікацій здійснює інформаційне наповнення
рубрики «Консультації з громадськістю» на офіційному веб-сайті обласної
державної адміністрації.
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Протягом 2017 року в рамках проведення консультацій з
громадськістю, ініційованих обласною державною адміністрацією, було
організовано 45 заходів. Це, в першу чергу, «круглі столи», зустрічі з
громадськістю, опитування на сайті, електронні консультації.
Крім того, представники інститутів громадянського суспільства
постійно беруть участь у консультаціях з громадськістю, які проводяться за
ініціативи та тематикою Секретаріату Кабінету Міністрів України. Так,
щочетверга для обговорення пріоритетів діяльності Уряду в режимі
відеоконференції в Харкові проводяться експертні зустрічі з керівниками
міністерств і відомств та експертами з інших міст України (Вінниця, Дніпро,
Львів, Одеса, Полтава, Чернігів). У Харкові вони проводяться на базі
Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.
У 2017 році було проведено 23 експертних зустрічі. На них
обговорювались проблеми реформування різних сфер суспільного життя,
таких як безпека і оборона, реформа освіти та охорони здоров’я, реформа
державних закупівель, екологічна політика, ефективне та безпечне
поводження з відходами, реформування служби екстреної медичної
допомоги, підвищення енергетичної незалежності, зміцнення соціальної
стійкості, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, збереження
природної спадщини, формування сучасної системи педагогічної освіти;
обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні; шляхам
врегулювання ситуації на Донбасі із застосуванням механізмів «народної
дипломатії»; реформуванню системи пенсійного забезпечення тощо.
Управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації було узагальнено пропозиції від структурних підрозділів та
громадської ради при обласній державній адміністрації й складено
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік, який
оприлюднено на офіційному сайті обласної державної адміністрації В
орієнтовному плані заплановано проведення 27 консультацій з
громадськістю. Адреса посилання: http://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavnaadministratsiya/2638/2641/90384.
Філією ПАТ «НСТУ «Харківська регіональна дирекція» в суспільнополітичному ток-шоу «Громадська експертиза» в форматі обговорення
найбільш актуальних суспільно-політичних проблем регіону висвітлюються
нагальні питання розвитку українського суспільства через фахову оцінку
громадських експертів.
У бібліотечних закладах області оформлені книжкові виставки,
тематичні полиці щодо стану та розвитку громадянського суспільства. Так,
протягом 2017 року в обласних бібліотеках створені, зокрема: постійно діюча
поличка інформації «Спільна дія: Громадянин, держава, суспільство», захід
«Патріот. Громадянин Держави. Харків’янин», інформативна зона «Сила
нації – в її гідності», електронна книжкова виставка «Революція Гідності:
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літературна хроніка подій», патріотична книжкова виставка «Сила
нескорених» тощо.
За інформацією Департаменту науки і освіти обласної державної
адміністрації у 2017 році в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
відбулося два засідання за темами: «Лідерство у громадсько-активній школі.
Відкрита та інклюзивна культура. Учнівське самоврядування» та
«Самооцінка і самопрезентація громадсько-активних шкіл Харківської
області». Центром громадянського виховання КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти» проведені три засідання Школи майстерності класного
керівника та семінар –тренінг за темою «Організація партнерської взаємодії
класного керівника з батьками та громадою».
Проведені розширені засідання колегії Департаменту освіти і науки за
темою: «Про результати ЗНО у 2017 році»;
Харківської обласної
студентської ради за темою: «Про презентацію Програми «Волонтери ООН:
Можливості волонтерської співпраці з ООН в Україні та за кордоном»; Ради
директорів професійно-технічних навчальних закладів за темами: «Закон
України «Про освіту» - шлях до оновлення освітньої галузі», «Особливості
роботи щодо оптимізації мережі закладів професійної освіти»; Ради ректорів
вищих навчальних закладів Харківської області і правління Харківського
університетського консорціуму за темами: «Підсумки вступної кампанії 2017
року», «Про пропозиції щодо нової моделі фінансування ВНЗ», обговорено
проблема і форми боротьби з академічною недоброчесністю, проведено
«круглий стіл» за темою «Діяльність закладів освіти на території утворених
об’єднаних територіальних громад».
Обласна державна адміністрація постійно взаємодіє з представниками
інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій в
питаннях організації, проведення тренінгів, семінарів щодо надання та
розвитку соціальних послуг.
З 16 лютого по 21 березня 2017 року спеціалісти закладів системи
соціального захисту населення, медичні працівники, соціальні працівники
брали участь у трьохмодульному тренінгу з розвитку навичок для
працівників, які працюють в установах довготривалого догляду за людьми
похилого віку, що проводився у м. Дніпрі, що проводився за підтримки
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
28-29 березня 2017 року в м. Лозова за підтримки GIZ в рамках
реалізації проекту "Право на життя" відбувся "Всеукраїнський круглий стіл"
для представників закладів системи соціального захисту населення.
26 квітня 2017 року Департаментом соціального захисту населення
обласної державної адміністрації проведено нараду з питання визначення
пріоритетів розвитку системи надання соціальних послуг мешканцям
Харківської області за участю представників органів державної виконавчої
влади, місцевого самоврядування та громадських організацій, а саме –
організацій "Коаліції захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень", Харківської обласної організації Всеукраїнської
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організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України, Харківського
польового офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
(УВКБ ООН), Фонду народонаселення ООН, Харківської міської організації
Міжнародної організації "Жіноча громада", Харківської обласної громадської
організації "Твоє право", Благодійної організації "Мережа 100 відсотків
життя" м. Харкова. За результатами обговорення учасниками зазначеної
наради визначені пріоритети розвитку системи надання соціальних послуг в
Харківській області на 2017 рік.
27-28 вересня 2017 року за технічної допомоги Представництва Фонду
ООН в галузі народонаселення в Україні для керівників управлінь
соціального захисту населення та директорів центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) проведено дводенний семінар-тренінг на
тему: "Взаємодія суб’єктів при здійсненні заходів з попередження насильства
за ознакою статі та надання допомоги постраждалим від насильства у
Харківській області".
5 жовтня та 28 листопада 2017 року за участі Харківської міської
організації Міжнародної організації "Жіноча громада" проведено тренінг на
тему: "Поширення національного механізму взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівля людьми в Україні" для
представників суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми на території Борівського та Близнюківського районів.
23-24 жовтня 2017 року вищезазначеною організацією та
Департаментом соціального захисту населення обласної державної
адміністрації проведено семінар-тренінг для уповноважених осіб місцевих
державних адміністрацій, відповідальних за процедуру встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
10 листопада 2017 року в м. Харкові за підтримки німецького
товариства GIZ та участі Харківської обласної громадської організації "Твоє
право" для голів об`єднаних територіальних громад, начальників управлінь
соціального захисту населення відбувся семінар "Організація соціального
захисту населення в об`єднаних територіальних громадах".
11-12 грудня 2017 року Департаментом соціального захисту за участю
товариства GIZ та ГО "Харківський інститут соціальних досліджень" для
фахівців управлінь соціального захисту населення і об`єднаних
територіальних громад проведено семінар "Особливості організації вивчення
потреб населення у соціальних послугах в умовах сучасного реформування".
14 грудня 2017 року в м. Харкові за участю ГО "Харківський інститут
соціальних досліджень" у рамках реалізації проекту Європейського Союзу
"Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання
соціальних послуг" для директорів територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) та начальників управлінь
соціального захисту населення проведено Форум "Інноваційні соціальні
послуги: досвід реалізації, партнерства та забезпечення сталості".
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За інформацією Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, для забезпечення розвитку системи надання
соціальних послуг, їх доступності і прозорості надання, стимулювання
надавачів соціальних послуг до підвищення їх якості, місцевими
управліннями соціального захисту населення спільно з громадськими
організаціями проводиться внутрішнє та зовнішнє оцінювання якості
соціальних послуг, які надаються суб`єктами відповідної адміністративно територіальної одиниці.
Громадські організації залучаються до надання соціальних послуг
різним цільовим групам. Так, в сфері протидії торгівлі людьми Департамент
соціального захисту населення взаємодіє з Харківською міською
організацією Міжнародної організації "Жіноча громада", Харківською
обласною громадською організацією "Твоє право", громадською
організацією "Шлях до життя", "Благодійним Фондом "Карітас Харків".
До проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в
сім'ї, були залучені: громадська організація "Соціальний кризовий центр" та
Харківське відділення Всеукраїнського благодійного "Фонду допомогти
жертвам насилля".
Представники інститутів громадянського суспільства беруть активну
участь у проведенні інформаційних кампаній соціальної спрямованості.
Масштабну акцію проведено з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею
людьми (30 липня 2017 року). На території Центрального парку культури та
відпочинку м. Харкова громадськими організаціями «Жіноча громада» та
«Твоє право» із залученням волонтерів проведено інформаційнопросвітницьку акцію «Людина не товар». У рамках заходу учасники акції
інформували мешканців та гостей міста про проблему торгівлі людьми та
способи допомоги людям, які опинилися у складній життєвій ситуації.
Аналогічна акція проведена на Привокзальній площі залізничного вокзалу
"Харків-Пасажирський" представниками громадських організацій "Центр
психологічного розвитку "РАЗОМ", "Ла Страда-Україна" та благодійної
організації "Благодійний Фонд "Карітас Харків".
24 листопада 2017 року в Харкові відбувся флешмоб у рамках
глобальної кампанії UNiTE "16 днів активізму проти гендерно зумовленого
насильства в Україні". Організаторами даного заходу були Представництво
Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA), Харківська
обласна державна адміністрація та Харківська міська рада.
Харківським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді впродовж 2017 року виготовлено та поширено 5 видів буклетів та
робочих зошитів, загальний тираж яких склав 12300 примірників. З метою
забезпечення інформування різних категорій населення з питань надання
соціальних послуг за рахунок коштів обласного бюджету випущено
друковану продукцію, а саме: буклет "Перш ніж…" (для тих кому не байдужа
доля дитини); буклет "Інформація про мережу ЦСССДМ", буклет "Як
уберегти дитину від небезпечної гри" (пам'ятка для батьків); буклет
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"Сімейний патронат для дитини - коротко про головне" і "Робочий зошит
учасника тренінгового навчання з проблем виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування".
На сайті Харківського обласного центра соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді розміщені прес-релізи з інформацією щодо запровадження
патронату над дитиною та запровадження послуги наставництва.
На телефонну "гарячу лінію" для сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, який функціонує при Харківському обласному центрі
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в 2017 році надійшло понад 200
дзвінків.
З метою розвитку механізмів соціального партнерства між владою,
бізнесом та інститутами громадянського суспільства, Департаментом з
підвищення конкурентоспроможності регіону в 2017 році надіслано 16
інформаційних повідомлень про перспективи участі соціальних партнерів –
регіональних асоціацій різних форм власності, громадських організацій, що
репрезентують
інтереси
підприємців,
роботодавців,
промисловців
Харківщини – у грантових конкурсах, зокрема, стажуваннях управлінських
кадрів в рамках реалізації національних програм/проектів міжнародної
технічної допомоги: стратегічне управління бізнесом, яку реалізує SIDA
(Шведська міжнародна агенція з розвитку та кооперації); COSME –
європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу; агенції
Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO в рамках
демонстраційного
компоненту
програми
EaP
GREEN
«Клуб
ресурсоефективного та чистого виробництва»; стажувань для представників
суб’єктів господарювання України SABIT, донором якої виступає
Міністерство торгівлі США. Проведено інформаційну сесію 27 квітня 2017
«Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону на
зовнішніх ринках», під час якої відбулась дискусія та обговорення
представниками місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу,
керівниками регіональних бізнес-асоціацій, науковцями, які представляли 17
вищих навчальних закладів області, шляхів використання співпраці між
стейкхолдерами заради ефективної участі Харківщини як пілотного регіону в
реалізації проекту Європейської Комісії «Розумні спеціалізації та
організаційний розвиток для країн розширення та країн асоційованих до
програми Горизонт 2020».
За підтримки органів місцевої влади і за участю словацької компанії
«Hemo Medika»
продовжується
реалізація
інвестиційного
проекту
«Європейський радіологічний центр» згідно Договору соціального
партнерства між Харківською обласною державною адміністрацією,
словацькою компанією «Hemo Medika» та Харківською міською радою за
участю Надзвичайного та Повноважного Посла Словацької Республіки в
Україні. У рамках даного проекту компанія надає для мешканців м. Харкова
та Харківської області можливість щомісячно обстежувати 20 пацієнтів
безкоштовно, а також в рамках акції з нагоди Дня захисту дітей щорічно
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проводиться обстеження 10 дітей, та з нагоди Дня Перемоги - 10 ветеранів
війни. Крім того, у компанії надаються додаткові пільги при обстеженні
соціально незахищених верств населення. Впроваджена в Центрі низка
заходів щодо надання пільг соціально уразливим верствам населення надає
можливість для пацієнтів зазначеної категорії отримувати якісну медичну
допомогу на рівні Європейських стандартів у сфері радіологічних
досліджень.
З метою сприяння розвитку волонтерської діяльності з надання
соціальної допомоги, підтримки, реабілітації та профілактики, у сфері
охорони здоров’я медичні заклади активно співпрацюють з лікарськими
асоціаціями (громадськими об’єднаннями практикуючих лікарів відповідно
до профілю спеціалістів) та науковими медичними товариствами. Постійно
проводяться спільні заходи («Дні лікаря – спеціаліста», науково-практичні
конференції, семінари, виїзди кураторів у райони області, спільні
консультації тощо). Спеціалісти області активно беруть участь у роботі
Української профілактичної медичної асоціації.
За інформацією Управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації, до вирішення наболілих питань та пошуку спільних рішень
медики області співпрацюють з громадськими об’єднаннями – асоціаціями
хворих та їх сімей («Українська федерація боротьби проти раку», Асоціація
батьків дітей – інвалідів, хворих на муковісцидоз, Асоціація «Орфанні
захворювання», Асоціація інвалідів зі слуху, Всеукраїнська громадська
організація інвалідів - користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР» тощо).
На основі чинного «Меморандуму про співробітництво» налагоджено
взаємодію служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Харківської області з громадською організацією «Цивільний повітряний
патруль» та Українсько-німецькою медичною асоціацією з метою виконання
авіамедичної евакуації пацієнтів або авіатранспортування медперсоналу до
віддалених від обласного центру закладів охорони здоров’я.
З метою пропагування засад здорового способу життя серед молоді та
профілактики особливо небезпечних захворювань налагоджено взаємодію з
неурядовими громадськими організаціями та фондами: ХМБФ «Надія є»,
ХМБФ «Благо», Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя»
м. Харків», Благодійна організація «Благодійний фонд «Парус»,
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Асоціація молодих
донорів України» тощо.
У Харківській області запроваджено один з найбільш досконалих
підходів до медичного забезпечення демобілізованих бійців із залученням
соціальних служб, волонтерських організацій, громадських організацій
учасників АТО. У рамках співпраці з Харківською обласною громадською
організацією «Спілка ветеранів АТО» та виконання програми з обстеження
учасників АТО на вірусні гепатити продовжується робота щодо проведення
обстеження учасників АТО на вірусні гепатити та, при необхідності, їх
лікування.
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Протягом року до участі у засіданнях колегії Управління охорони
здоров’я залучались представники Харківської обласної організації інвалідів
війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, представники обласної та
районних організацій «Союз Чорнобиль Україна», комітету «Діти
Чорнобиля», асоціації «Пожежні – рятівники Чорнобиля», громадської
організації «Союз інвалідів – підводників ФОРПОСТ», «Союз Чорнобиль
України міста Харкова».
З метою налагодження ефективної взаємодії обласної державної
адміністрації
з
громадськими
організаціями
учасників
АТО,
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.01.2017 року
№ 28 була утворена Координаційна рада громадських організацій учасників
АТО при Харківській обласній державній адміністрації.
Створення та діяльність Координаційної ради громадських організацій
учасників АТО при Харківській обласній державній адміністрації сприяє
реалізації підтримки регіональних об'єднань воїнів АТО, виконанню
Комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції на 2017 – 2018 роки, залученню потенціалу громадських організацій
учасників АТО до процесів формування та здійснення державної та
регіональної політики, вирішенню питань місцевого значення.
Відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення
Харківської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 17.12.2015 № 15-VІІ (із змінами) в 2017 році на фінансову підтримку
статутної діяльності громадських об’єднань інвалідів, ветеранів та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з обласного бюджету
виділено 470 тис. грн., з яких освоєно 469,6 тис. грн.
В області діє Програма сприяння розвитку громадянського суспільства
на 2016 -2020 роки, яку затверджено рішенням обласної ради від 14.04.2016
№ 110-VII (зі змінами). Основними завданнями реалізації Програми є:
створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та
розвитку інститутів громадянського суспільства; забезпечення співпраці
органів виконавчої влади та організацій громадянського суспільства у
процесі формування та реалізації регіональної політики; підтримка ініціатив
організацій громадянського суспільства для вирішення завдань регіональної
політики; підвищення професійного рівня та інституційної спроможності
організацій громадянського суспільства та органів виконавчої влади щодо
використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики; забезпечення поінформованості суспільства про
діяльність організацій громадянського суспільства через впровадження
постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії.
В рамках виконання Програми Управління масових комунікацій сприяє
в роботі та у виконанні статутних завдань різним громадським об’єднанням,
консультативно-дорадчим органам, діяльність яких належить до компетенції
Управління.
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Враховуючи можливості обласного бюджету, слід зазначити, що в
звітному році не вдалося виконати велику кількість суспільно-важливих
заходів, таких як: проведення соціологічних досліджень із соціально
актуальних для Харківської області питань; створення банку даних про
суспільно значимі ініціативи організацій громадянського суспільства області;
проведення конкурсу серед журналістів на краще висвітлення проблематики
громадянського суспільства; проведення щорічного обласного конкурсу
«Кращий волонтер року» та ін.
Управління масових комунікацій Харківської обласної державної
адміністрації протягом звітного періоду надавало організаційно-методичну
допомогу національно-культурним об’єднанням області в проведенні заходів,
спрямованих на виховання міжнаціональної поваги та толерантності. Для
забезпечення належного висвітлення у засобах масової інформації виконання
законодавства у сфері міжнаціональних відносин, задоволення культурнопросвітницьких, мовних, інформаційних потреб національних меншин, які
проживають на Харківщині, Управління постійно рекомендує ЗМІ області
всіх форм власності організувати поширення матеріалів, спрямованих на
розвиток гармонійних міжетнічних відносин та реалізацію прав національних
меншин. Керівники і активісти національно-культурних товариств
Харківщини брали активну участь в обласних заходах з відзначення
державних свят і пам’ятних дат.
При Управлінні масових комунікацій діє Рада керівників національнокультурних товариств. У 2017 році проведено 3 засідання Ради. В квітні 2017
року на Харківщині проведено семінар «Планета толерантності» для
громадських інспекторів та соціальних педагогів. В 2017 році на виконання
«Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року», затвердженої Указом
Президента України 08.04.2013 року, та схваленого Кабінетом Міністрів
України Плану заходів з її реалізації, в Харківській області, затверджена нова
редакція обласного Плану заходів на період 2017-2020 років.
Питання розвитку громадянського суспільства в області висвітлюються
на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в регіональних
засобах масової інформації.

