НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
31.08.2020 № 213
Про хід виконання районної цільової програми
сприяння розвитку громадянського суспільства на
2017 – 2020 роки
Районна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на
2017 - 2020 роки (далі - програма), затверджена рішенням ХVІ сесії районної ради
сьомого скликання від 28 березня 2017 року № 360, діє задля створення
сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, застосування та
поширення різних форм участі жителів району в управлінні державними справами
та справами територіальних громад, налагодження дієвої взаємодії органів
державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.
На виконання заходів щодо реалізації програми на Офіційному сайті органів
влади району у рубриці «Паспорт району» розміщено інформацію про організації
громадянського суспільства, які зареєстровані на території району.
З метою створення додаткових умов реалізації громадянами права на вільний
доступ до інформації про діяльність районної державної адміністрації, інформація
про проведені заходи органами влади району розміщується на Офіційному сайті
органів влади району, на сторінці районної державної адміністрації у соціальній
мережі Фейсбук. За січень- липень 2020 року на Офіційному сайті органів влади
району у рубриці «Новини» було розміщено 398 новин, на сторінці у соціальній
мережі Фейсбук – 637 новин.
24 лютого 2020 року голова районної державної адміністрації публічно
відзвітував перед громадськістю про виконання бюджету, програми економічного,
соціального та культурного розвитку Нижньосірогозького району і делегованих
повноважень за 2019 рік. У заході брали участь керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації, сільські та селищний голови, депутати районної ради,
представники громадської ради при райдержадміністрації, громадських організацій
та ЗМІ.
У районі щороку формується план проведення консультацій з громадськістю,
згідно якого протягом року ведеться робота із залученням громадськості до роботи
органів влади району. Згідно даного плану за 7 місяців поточного року проведено
115 консультацій з громадськістю: 3 – у форматі громадських слухань, 1 – засідання
за «круглим» столом, 14 – зустрічі з громадськістю, збори; 2 – у форматі зустрічей;
57 – в формі електронних консультацій (публікації на офіційному сайті органів
влади району); 11 - у форматі засідань громадської ради, інших консультативнодорадчих органів; 27 - у форматі інших заходів за участю представників

громадськості (засідання робочих груп, нарад тощо). Звіт про виконання плану
проведення консультацій з громадськістю складається щокварталу та розміщується
на Офіційному сайті органів влади району у рубриці «Консультації з
громадськістю».
При районній державній адміністрації діє громадська рада, у 2020 році
відбулося 1 засідання. Голова громадської ради є членом колегії районної державної
адміністрації. Представників громадських організацій включено до складу
консультативно-дорадчих органів, утворених для сприяння здійсненню повноважень
районної державної адміністрації.
Здійснюється висвітлення діяльності інститутів громадянського суспільства.
Так, у підрубриці «Діяльність громадської ради» рубрики «Громадська рада»
Офіційного сайту органів влади району розміщено протокол засідання громадської
ради; інформацію про її засідання - у рубриці «Новини».
Протягом звітного періоду запитів від інститутів громадянського суспільства
на проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації
не надходило.
У рамках сприяння проведенню в громадах району інформаційних заходів у
червні 2020 року відбулася робоча зустріч посадових осіб селищної ради, сільських
голів району з представниками Херсонського регіонального відділення асоціації міст
України, під час якої обговорено реформу місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, завершення етапу добровільного об’єднання,
надані рекомендації по підготовці до майбутнього об’єднання, зосереджено увагу на
необхідності проведення інвентаризації комунального майна, розроблення проекту
майбутнього статуту об’єднаної громади.
Представники громадськості та інститутів громадянського суспільства
запрошуються та беруть участь у масових заходах з відзначення державних свят та
пам’ятних історичних подій, що проводяться в районі.
З метою вивчення проблемних питань територій головою районної державної
адміністрації у липні 2020 року здійснено виїзди до місцевих рад району, під час
яких також було оглянуто об’єкти соціальної сфери. Крім того, голова районної
державної адміністрації зустрівся з керівниками громадських організацій району, зі
спортивною спільнотою району, взяв участь у засіданні президії Нижньосірогозької
районної організації ветеранів війни та праці. Під час зазначених заходів обговорили
актуальні питання та шляхи їх вирішення.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Взяти до відома інформацію про стан виконання районної цільової
програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
забезпечити дотримання вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 із змінами.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Кишканя В.В.
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