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Рівненська обласна рада
На виконання рішення сесії Рівненської обласної ради від 17 березня
2017 року № 484 «Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в
Рівненській області на 2017-2021 роки» Рівненська обласна державна адміністрація
інформує.

Розробити, затвердити та запровадити Положення про проведення
консультацій з громадськістю.
Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
розроблено та затверджено відповідний Порядок проведення консультацій з
громадськістю структурними підрозділами облдержадміністрації.

Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами, обговорення проектів
регіональних програм з соціально-економічного і культурного розвитку,
відповідних галузевих програм, проектів регуляторних актів, інших
актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку («Дні
відкритих дверей», громадські обговорення, засідання за круглим столом,
організація
роботи
консультативно-дорадчих
органів
при
облдержадміністрації, спілкування у соціальних мережах тощо).
Проведення спільних навчально-методичних семінарів та тренінгів для
представників інститутів громадянського суспільства та працівників місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
організації та проведення консультацій з громадськістю.
З метою сприяння розвитку громадянського суспільства, залучення
громадськості до формування, реалізації державної та регіональної політики
облдержадміністрацією проводяться консультації з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики у різних сферах, широка
інформаційно-роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики
шляхом оприлюднення роз’яснювальних матеріалів в засобах масової інформації,
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проведення громадських слухань, круглих столів, зустрічей з громадськістю,
семінарів, нарад, робочих зустрічей, виступів та тематичних передач на радіо,
тематичних телефонних «гарячих ліній», а також інших заходів.
Успішними прикладами співпраці обласної державної адміністрації з
громадськістю стало проведення з ініціативи громадської ради при
облдержадміністрації засідань круглих столів, за участю керівників окремих
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, представників окремих
громадських рад, утворених при територіальних органах міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, засобів масової інформації.
Так, упродовж 2017 року проведено низку таких засідань, зокрема: «Стан
автомобільних доріг області» (20 березня), «Перспективи впровадження
інклюзивної освіти в Рівненській області» (15 травня), «Освітня галузь Рівненщини.
Реальний стан та виклики, що ставить перед нами реформування освіти України»
(26 вересня), «Запобігання виникненню протистоянь між патрульною поліцією та
громадськими активістами під час проведення розважальних заходів за участю
популярних артистів» (09 жовтня), «Шляхи підвищення ефективної діяльності
громадських рад» (06 листопада), «Конфліктна ситуація в РДГУ на кафедрі
хореографії» (28 листопада), «Проблема суспільного телерадіомовлення в області»
(11 грудня).
Також, упродовж звітного періоду проведено низку семінарів (тренінгів) щодо
організації консультацій з громадськістю та інших актуальних питань сприяння
розвитку громадянського суспільства.
Так, 17-19 жовтня управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації проведено тематичний короткостроковий семінар
«Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства» для спеціалістів з
питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю структурних
підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення.
24-27 жовтня
управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації спільно з представником Адміністрації
Президента України
проведено чотири виїзні семінари (Володимирецька,
Здолбунівська, Костопільська, Сарненська райдержадміністрації) з актуальних питань
розвитку громадянського суспільства.
20-21 грудня у Рівненському будинку вчених для представників ОТГ,
громадських організацій різного спрямування проведено тренінг «Методологія та
практика розробки ефективних громадських проектів» та тренінг-практикум з
підготовки конкурентних проектів. Захід організовано РОГО «Комітет виборців
України» спільно з
управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Рівненської ОДА у рамках проекту «Українська регіональна
платформа громадських ініціатив», що реалізується за фінансової підтримки
Європейського Союзу та Програми сприяння розвитку громадянського суспільства
в Рівненській області на 2017 - 2021 роки.
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Організація проведення публічних громадських обговорень у формі
електронних консультацій з громадськістю, Інтернет-конференцій з тематики
розвитку громадянського суспільства тощо.
З метою посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи з підвищення
рівня обізнаності громадян про системні соціально-економічні і суспільнополітичні питання, широкої роз’яснювальної роботи щодо змісту проектів
нормативно-правових
актів,
належного
проведення
консультацій
з
громадськістю,
залучення до
громадського
обговорення
представників
інститутів громадянського суспільства та громадськості на офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
функціонує
рубрика
«Консультації
з
громадськістю»
(Ьйр://\ууу\у.гу.цоу.иа/5І1:епеуу/таіп/иа/20963.Ьіт),
де
розміщуються розпорядження, нормативно-правові акти та проекти нормативноправових документів, спрямованих на практичну реалізацію пріоритетних напрямів
державної політики. Так, упродовж 2017 року облдержадміністрацією проведено
обговорення 43 проектів нормативно-правових актів шляхом електронних
консультацій з громадськістю.
Щороку облдержадміністрація складає та затверджує з урахуванням
пропозицій громадської ради при Рівненській облдержадміністрації Орієнтовний
план проведення консультацій з громадськістю Рівненської області на наступний
рік який розміщується на офіційному веб-сайті Рівненської облдержадміністрації у
підрубриці «Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю» рубрики
«Консультації з громадськістю».
Рівненською облдержадміністрацією забезпечено безумовне дотримання
строку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від З
листопада 2010 року № 996. Так, до 25 числа кожного місяця облдержадміністрація
надає інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів України про заплановані
електронні консультації з громадськістю щодо проектів нормативно-правових
актів,
заплановані
на
наступний
місяць,
а
також
до
10 числа місяця, наступного за звітним періодом - щоквартальні звіти про
проведення консультацій з громадськістю та взаємодію з громадською радою.
Рівненською обласною громадською організацією «Комітет виборців
України» спільно з управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Рівненської облдержадміністрації, у рамках реалізації Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на
2017-2021 роки організовано низку вебінарів для активістів громадських об’єднань,
інших зацікавлених осіб, зокрема:
- «Правові аспекти укладення договорів у діяльності ОГС». Під час заходу
розглянуто правила укладення договорів у діяльності ОГС з різними
контрагентами, обов’язкові та необов’язкові положення договорів, правила
належного оформлення документів, які підтверджують виконання зобов’язань за
договорами, інше (10 жовтня);
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- «Правове регулювання залучення до діяльності ОГС осіб на основі
трудового та цивільного законодавства». Під час заходу обговорено законодавчі
вимоги до формування трудових та цивільних договорів при залученні осіб до
діяльності ОГС, правила оформлення документів, встановлені законодавством
зобов’язання
організацій,
наслідки
їх
невиконання
та
інше
(12 грудня);
- «Практичні підходи до формування бюджетів проектів та інших
програмних заходів у діяльності ОГС». Під час заходу розглянуто теоретичні та
практичні підходи до планування програмних бюджетів, врахування законодавчих
вимог та правил донорських організацій при формуванні розрахунків витрат,
підходи до планування власного внеску при формуванні бюджету (26 грудня).

Організація проведення в рамках соціального замовлення незалежних
соціологічних досліджень щодо оцінки соціально-економічної ситуації та
суспільних відносин в області, формування рейтингу регіональних проблем,
які потребують першочергового розв’язання, з визначенням на конкурсній
основі виконавців таких досліджень. Створення на офіційних веб-сайтах
облдержадміністрації, обласної ради
електронних архівів відповідних
досліджень.
З метою об’єктивного та незалежного вивчення громадської думки
населення області у листопаді 2017 року через систему електронних закупівель
Рго2огго для проведення соціологічного дослідження щодо оцінки соціальноекономічної ситуації та суспільних відносин у Рівненській області залучено
виконавця - ФОП Микитюк Оксану Дмитрівну.
У рамках реалізації цільової Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в Рівненській області на 2017-2021 роки на це завдання передбачено
50 тис. грн. У результаті закупівель загальна вартість послуги становила 48 тис.грн.

Підтримка проектів і програм громадських та благодійних організацій,
творчих спілок області, спрямованих на вирішення пріоритетних питань
регіональної політики, за напрямами, що відповідають основним принципам
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої
розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року
№ 612 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 18 грудня
2014 року № 1374, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
12 жовтня 2011 року № 1049. Організаційна та інформаційна підтримка
проведення обласного конкурсу проектів і програм.
У вересні - жовтні 2017 року управлінням інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації проведено прийом конкурсних
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пропозицій від інститутів громадянського суспільства для участі в обласному
конкурсі. Свої проекти подали тринадцять громадських об’єднань області, зокрема:
громадська організація «Сприяння розвитку села» (проект «Зміцнення громади
через активізацію її жителів»), благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя
Рівне» (проект «Налагодження міжсекторальної співпраці органів влади та
громадських організацій сфери охрони здоров’я та соціального захисту
населення»), громадська організація «Рівненська федерація малого та середнього
бізнесу «Єдність» (проект «Впровадження новітніх інструментів та кращих практик
е-демократії серед НУ О Рівненської області»), громадська організація «Ман-Густ»
(проект «Серія брошур 2а§гау»), громадська організація «ПГО (Рівне)Народовладдя» (проект «В допомогу потерпілому»), громадська організація
«Психологічна служба Євромайдану» (проект «Інформативний порадник для
працюючих з учасниками АТО та їх родинами»), громадська організація
«Волонтерський рух Спільно Гоща» (проект «Школа сприяння розвитку
громадянського суспільства»), Рівненська обласна організація Всеукраїнської
громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА» (проект «Посилення
відповідальної участі громадян в управлінні містом»), громадська організація
«Інформаційно-освітній простір «ІпІоНиЬ» (проект «Публічні компанії, як
інструмент захисту своїх прав»), громадська організація «Фонд молодіжних
ініціатив «Крила» (проект «Розвиваючі студії « Я можу»), первинна профспілкова
організація студентів «Профком студентів НУВГП» (проект «Студ ком’юніті»),
громадська організація «Бистричанка» (проект «Реалізація комплексного підходу
щодо запобігання суїцидам через створення у селі Бистрині Центру інформаційної і
соціальної підтримки населення»), громадська організація «Князівське сільське
об’єднання «Князівчанка» (проект «Створення умов для фізичного розвитку дітей
с.Тишиця»).
Також, створено конкурсну комісію у кількості 13 осіб, до якої увійшли
представники структурних підрозділів облдержадміністрації, депутатського
корпусу, громадських організацій.
Упродовж жовтня 2017 року проведено два засідання конкурсної комісії з
розгляду конкурсних пропозицій щодо їх відповідності вимогам конкурсу. За
результатами перевірки достовірності інформацій конкурсна комісія визначила
вісім конкурсних пропозицій, які було допущено до відкритого захисту поданих
проектів.
24 жовтня 2017 року в облдержадміністрації проведено відкритий захист
конкурсних пропозицій. За результатами оцінювання, складеного на основі
кількості набраних балів, конкурсна комісія визначила сім переможців обласного
конкурсу та обсяги фінансування поданих проектів, зокрема: громадська
організація «Сприяння розвитку села» (проект «Зміцнення громади через
активізацію її жителів» з фінансуванням у розмірі 35000 грн.), благодійна
організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне» (проект «Налагодження
міжсекторальної співпраці органів влади та громадських організацій сфери охрони
здоров’я та соціального захисту населення» з фінансуванням у розмірі 45000 грн.),
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громадська
організація
«Психологічна
служба
Євромайдану»
(проект
«Інформативний порадник для працюючих з учасниками АТО та їх родинами» з
фінансуванням у розмірі 35000 грн.), громадська організація «Волонтерський рух
Спільно Гоща» (проект «Школа сприяння розвитку громадянського суспільства» з
фінансуванням у розмірі 29180 грн.), Рівненська обласна організація Всеукраїнської
громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА» (проект «Посилення
відповідальної участі громадян в управлінні містом» з фінансуванням у розмірі
49060 грн.), громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» (проект
«Розвиваючі студії «Я можу»» з фінансуванням у розмірі 34251 грн).
Громадська організація «Рівненська федерація малого та середнього бізнесу
«Єдність» з проектом «Впровадження новітніх інструментів та кращих практик
е-демократії серед НУ О Рівненської області» відмовилась від подальшої участі у
конкурсі.
На реалізацію зазначених проектів з обласного бюджету виділено
227491 грн.
Проекти, які подано на розгляд, спрямовано на забезпечення умов для
створення міжсекторальної мультидисциплінарної служби паліативної допомоги,
шляхом підготовки фахівців сфери охорони здоров’я і соціального захисту,
налагодження співпраці державних організацій з громадськими об’єднаннями та
благодійними фондами Рівненської області; створення умов для покращення якості
надання соціальних та інших соціально-значущих послуг на Рівненщині через
проведення інформаційно-просвітницької роботи стосовно дієвих механізмів
надання соціально-психологічної підтримки учасників АТО та членам їх сімей з
врахуванням результатів реалізації пілотного проекту створення мережі соціальних
працівників при селищних радах Рівненського району Рівненської області;
соціальної адаптації до самостійного (дорослого) життя дітей та молоді з різних
соціальних груп (які знаходяться в кризовій ситуації, позбавлених батьківського
піклування, з особливими потребами та членів молодіжних організацій м.Рівного)
шляхом
проведення серії навчальних та розвиваючих студій « Я можу»;
підвищення рівня комунікації між владою та громадою міст Рівне, Дубно та
Костопіль, а також покращення рівня володіння інструментами партисипації
ініціативними мешканцями, депутатами та представниками влади; активізацію
місцевого громадського руху, надання місцевим активістам Демидівського району
знань та навичок, що дозволять їм підвищити громадську ефективність;
ознайомлення лідерів району з механізмами лобіювання інтересів громади та
впливу на прийняття рішень місцевою владою; будівництво ефективного механізму
роботи в соціальних об’єднаннях; підвищення громадянської освіти молоді щодо
можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми демократії
шляхом створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку
громадянської організації.
З метою забезпечення належної організації проведення заходів управлінням
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
надавалася консультативна підтримка інститутам громадянського суспільства щодо
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впровадження заходів проектів. Відповідальний працівник управлінням брав участь
у проведенні заходів та здійснював моніторинг виконання проектів.
Інформація щодо проведення конкурсу розміщена на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю»,
підрубриці «Конкурс проектів».
Також, на інформаційну підтримку проведення обласного конкурсу проектів і
програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок області, спрямованих
на вирішення пріоритетних питань регіональної політики, за напрямами, що
відповідають основним принципам Стратегії розвитку Рівненської області на період
до 2020 року обласній офіційній громадсько-політичній газеті «Вісті Рівненщини»
передбачено кошти у сумі 3 тис.грн.

Сприяння
матеріально-технічному
забезпеченню
діяльності
громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації.
Облдержадміністрація постійно надає допомогу у вирішенні матеріальнотехнічних питань, пов’язаних з організацією роботи громадської ради (забезпечує
приміщенням, відповідним технічними засобами, надає організаційну та методичну
допомогу у проведенні засідань, розміщує на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації у рубриці «Громадська рада при облдержадміністрації
(ййр://\у\у\у.гу.§оу.иа/8Ііепе\с/таіп/иа/4873.1іІт) інформацію про роботу громадської
ради; представник структурного підрозділу облдержадміністрації - управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, на
який покладено координацію роботи громадської ради, виконує функції секретаря
громадської ради).
Секретаріат громадської ради при Рівненській обласній державній
адміністрації
забезпечений
приміщенням
у
адміністративній
будівлі
облдержадміністрації - каб. 134 - для проведення засідань круглих столів,
правління громадської ради, роботи постійних комісій, утворених при громадській
раді облдержадміністрації, кабінети 201 і 601 - для засідань громадської ради, а
також засобами зв’язку - тел. (0362) 695-254 та Інтернетом.
У рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в
Рівненській області на 2017-2021 роки на сприяння матеріально-технічному
забезпеченню діяльності громадської ради при Рівненській обласній державній
адміністрації у 2017 році через систему електронних закупівель Рго2огго закуплено
канцтовари на суму 6882 грн.

Заступник
голови адміністрації

Корольчук Олександр Володимирович,
тел. 695-160

С.Б огатирчу к-Кривко

