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Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
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2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 
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включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади“, враховуючи висновки та рекомендації 
постійних комісій, міська рада 
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1. Вступ 

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській 
міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки (далі — Програма) 
розроблена в межах Національної Стратегії розвитку громадянського 
суспільства на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 
26 лютого 2016 року № 68/2016, Стратегії розвитку Пирятинської міської 
територіальної громади і спрямована на налагодження ефективного діалогу та 
партнерських відносин ради громади, її виконавчих органів з інститутами 
громадянського суспільства (далі — ІГС) і є складовою щорічного Плану 
соціально-економічного розвитку.  

Заходами Програми передбачається надання ІГС практичної, методичної 
та матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань, що у 
свою чергу сприятиме поліпшенню надання послуг мешканцям, створення 
сприятливих умов для розвитку у громаді громадянського суспільства, 
задоволення суспільних інтересів через використання різноманітних форм 
демократії участі, громадської ініціативи, забезпечення додаткових 
можливостей для реалізації та захисту прав, свобод людини і громадянина. 

Розроблення Програми обумовлено змінами основних тенденцій розвитку 
громадянського суспільства, зростанням його ролі громадських організацій в 
різноманітних сферах життя громади, необхідності активізації громади задля 
більш активної участі в суспільно-політичному житті, зменшення вірогідності 
виникнення соціальних конфліктів, налагодження діалогу між владою та 
громадськістю, розподілення відповідальності за розвиток громади між владою 
та інститутами громадянського суспільства.  

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів бюджету міської 
територіальної громади та інших залучених ресурсів. 

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні: 
громадське об’єднання – відповідно до українського законодавства – 

добровільне об’єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного 
права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. 
Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 
громадська організація (засновниками та членами якого є фізичні особи) або 
громадська спілка, засновниками якої є юридичні особи приватного права, а 
членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи; 

громадський контроль – один із видів соціального контролю, який на 
законних підставах здійснюється об’єднаннями громадян та самими 
громадянами через впровадження громадської експертизи, громадського 
моніторингу діяльності органів влади, направлення запитів на публічну 
інформацію тощо; 

громадський моніторинг – комплекс заходів, що проводяться за 
ініціативою громадськості з метою визначення проблемних питань у діяльності 
органів місцевого самоврядування під час здійснення ними управлінських 
функцій; 



 
 

громадянська культура – це сукупність духовних, моральних якостей, 
ціннісних орієнтацій та світоглядно-психологічних характеристик особистості, 
що реалізуються через громадянську активність, освіченість, компетентність, 
зрілість, досвід самоврядної громадської діяльності; 

громадянське суспільство – такий стан суспільства, у якому вільно 
реалізуються основоположні права і свободи людини і громадянина через 
різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації, а 
також сукупність самостійних незалежних від держави інститутів та відносин, 
заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному 
правопорядку; 

державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства – 
законодавчо врегульована цілеспрямована діяльність органів влади стосовно 
налагодження ефективної партнерської взаємодії з інститутами громадянського 
суспільства; 

інститути громадянського суспільства (ІГС) або організації 
громадянського суспільства (ОГС) – громадські об’єднання, професійні і творчі 
спілки, бізнес-асоціації, організації роботодавців, благодійні організації, 
релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи 
самоорганізації населення (ОСН), ініціативні групи громадян та інші 
непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до 
законодавства України; 

інструменти взаємодії органів виконавчої влади та інститутів 
громадянського суспільства – організаційні форми та засоби практичної 
участі громадськості в управлінні державними та місцевими справами (загальні 
збори громадян, всеукраїнський та місцеві референдуми, місцеві ініціативи, 
громадські слухання, громадські обговорення, громадські експертизи, 
громадські моніторинги, громадський контроль, органи самоорганізації 
населення, консультативно-дорадчі органи при органах виконавчої влади 
тощо); 

консультативно-дорадчі органи – органи, що утворюються для 
погодженого вирішення питань реалізації повноважень органу місцевого 
самоврядування у певній сфері чи галузі, координації діяльності центральних і 
місцевих органів влади. Статус консультативно-дорадчого органу, 
повноваження, основні напрями і форми діяльності визначаються положенням 
про конкретний орган чи спеціальним актом міської ради; 

консультації з громадськістю – діяльність органів місцевого 
самоврядування, спрямована на залучення громадян до участі в управлінні 
громадою, надання можливості для їх вільного доступу до публічної 
інформації, забезпечення гласності, відкритості та прозорості у діяльності 
органу місцевого самоврядування з метою налагодження системного діалогу, 
підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань розвитку 
громаду з урахуванням громадської думки, створення умов для участі громадян 
у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю 
проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня 
форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма); 



 
 

належне врядування – процес прийняття та здійснення державно-
управлінських рішень із залученням до нього на паритетних засадах інститутів 
громадянського суспільства та бізнесових структур; 

регіональна політика сприяння розвитку громадянського суспільства 
– складова державної політики, цілеспрямована діяльність органів місцевого 
самоврядування, що здійснюється на підставі визначеної цільової програми з 
урахуванням особливостей конкретної території (природно-географічних, 
історичних, ресурсних, виробничих, соціальних, демографічних тощо) у 
контексті додержання загальнодержавних інтересів; 

соціальне замовлення – комплекс організаційно-правових заходів із 
розроблення та реалізації соціальних програм і соціальних проектів за рахунок 
бюджетних та інших коштів шляхом укладення соціальних контрактів на 
конкурсній основі. Сферою застосування соціального замовлення є пріоритетні 
соціальні проблеми, до вирішення яких органи публічної влади залучають 
недержавних виконавців із числа об’єднань громадян та органів самоорганізації 
населення. 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Відповідно до відомостей з Реєстру громадських об’єднань на території 

Пирятинської міської ради функціонують 42 громадських обʼєднань, які 
створені за період з 2009 року по 2020 рік. 

Є певна строкатість в активності громадян щодо реалізації права для 
захисту прав і свобод різних суспільн6их груп шляхом об’єднання та створення 
фізичних осіб або юридичних осіб приватного права. Найбільша кількість 
створених громадських організації припадала на 2009 та 2013 роки, відповідно 
15 ГО та 11 ГО. 
 

 
 

 З метою сприяння розвитку галузей економіки та з метою цивілізованого 
представлення їх інтересів під час прийняття важливих рішень зареєстровано   
6 НГО, але їх вплив оцінюється як формальний. Зазначені громадські 
організації налічують до 200 членів, періодично залучають гранти для 
вирішення окремих питань, разом з тим, потреба у послугах для бізнесу не 
вивчається, системна допомога з питань підприємництва не надається. 
Посередницьку функцію виконує Рада підприємців при виконкомі МР, яка є 
дорадчим органом і на регулярній основі залучається для обговорення під час 

0

5

10

15

20

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Створення громадських організацій 

за роками



 
 
прийняття рішень влади, які стосуються бізнесу – організаційних, земельних, 
податкових.  

Також досить активно представлені громадські організації, які опікуються 
діяльністю спорту ( 8 ГО), а саме спрямовані на підтримку футболу, волейболу, 
боксу, легкої атлетики, шахів тощо. 

В напрямі представлення інтересів молоді та жіноцтва функціонують 8 
ГО, житлово-комунального господарства – 7, політичних сил – 6 ГО, захисту 
добробуту та прав громадян – 6 ГО, культури та краєзнавства –4 ГО, екології – 
2 ГО. 

Переважна більшість громадських організацій не мають постійного 
фінансування, і відтак, їх діяльність здійснюється періодично, не системно. Це 
пояснюється тим фактом, що утримання, навіть, одній людини (керівника), 
оренди приміщення та сплати комунальних послуг, буде обходиться сумі 
близько 125 тис.грн. в рік. І для членів громадської організації, доходи яких 
переважно невисокі, такі витрати є непідйомними. З бюджету міської 
територіальної громади утримуються лише дві ГО - за Програмою розвитку 
фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації 
„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 
районі Полтавської області на 2020 рік“ використано  385,8 тис.грн., відповідно 
до заходів Комплексної програми соціального захисту та соціального 
забезпечення населення на 2020 рік на підтримку Відокремленого підрозділу 
Організації ветеранів України у Пирятинській міській територіальній громаді – 
12,4 тис.грн. 

За попередні роки міською радою напрацьована певна нормативно-
правова база, що регламентує розвиток громадянського суспільства та участь 
мешканців в процесах прийняття рішень та  формування місцевої політики. 
Так, рішенням сорок п’ятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання 
від 04 березня 2015 року № 43 „Про затвердження Положення про громадські 
слухання в місті Пирятині“. 

Також рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого 
скликання (третє засідання) від 12 квітня 2016 року № 80 затверджено Порядок 
подання та розгляду електронної петиції, адресованої Пирятинській міській 
раді (із змінами, затвердженими рішенням дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 329).  

З метою залучення громадян до прийняття найважливіших рішень у 2020 
році міською та районною радами проводилась певна робота з використанням 
інструментів взаємодії, таких як – громадські слухання (6 слухань, з них з 
питань ЖКГ – 3, освіти – 1, екології – 2), засідань Ради підприємців при 
виконкомі міської ради – 5, зустрічей з керівництва з бізнесом – 4, зустрічей 
мера з бізнесом у форматі „Кава з мером“ – 4, громадських обговорень - 3, 
опитувань з різних питань з метою вивчення думки громади – 7. Постійно 
проводилась інформаційна компанія щодо популяризації участі асоціаціях 
громадського суспільства в місцевій пресі та соціальних мережах. Проте, 
аналізуючи відгуки громадян на публікації новин про діяльність виконкому 
міської ради, видно, що певна частина громадян залишається незадоволеною 



 
 
рівнем врахування їх думки під час прийняття управлінських рішень, обсягами 
інформування про заплановані шляхи вирішення питань. 

Незважаючи на проведену роботу зі створення сприятливих умов для 
громадянської активності, ряд питань залишаються не вирішеними. 

Зокрема, хоча й кількість створених ГО свідчить про наявність інститутів 
громадського суспільства в громаді в кількості достатньої для захисту 
широкого спектру суспільних груп, ступінь їх впливу на розвиток громади 
розцінюється як незначний, і, відповідно, існує нагальна потреба в 
міжсекторальній співпраці та взаємодії. 

Низька кваліфікація представників ГО не дозволяє поширювати кращі 
громадянські практики, оскільки складність їх впровадження потребує певних 
організаційних і колективних зусиль.  

Фінансування громадянських організацій здійснюється переважно без 
залучення членських внесків з бюджету міської ТГ, фінансові можливості якого 
не дозволяють покрити витрати на утримання всіх ГО. Відповідно, на порядок 
денний виходить питання підвищення кваліфікації керівників ГО у сфері 
проектного менеджменту для ефективної участі в грантових програмах. 

Використання інструментів взаємодії з громадянським суспільством 
потребує більш системної роботи міської ради, без використання дієвих 
практик партнерства з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, бізнесом. Є нагальна потреба у формуванні місцевої політики 
у всіх сферах використовуючи підхід „жодних рішень для громадянського 
суспільства без громадянського суспільства“, а саме: запровадження співпраці з 
ІГС на всіх етапах: 

вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує розвиток 
громадянського суспільства та участь мешканців в процесах прийняття рішень 
та формування місцевої політики; 

підвищення ефективності комунікації місцевої влади з інститутами 
громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку населених 
пунктів громади;  

забезпечення фінансової підтримки діяльності ІГС (або громадських 
ініціатив); 

залучення ІГС до надання актуальних послуг в громаді; 
забезпечення участі представників громадянського суспільства у 

формуванні та реалізації регіональної політики; 
стимулювання громадської активності та зміцнення громадянського 

суспільства на засадах впровадження принципів належного врядування. 
Одним із пріоритетних завдань Пирятинської міської територіальної 

громади є розвиток ефективної взаємодії з громадськістю, ІГС, забезпечення 
громадської участі у прийнятті управлінських рішень, розвитку місцевої 
демократії. 

3. Очікувані результати виконання Програми 
З метою зниження соціальної напруги, протестної активності населення, і 

на цій основі, забезпечення стабільної роботи органу місцевого самоврядування 
та належного соціально-економічного розвитку громади, необхідно спрямувати 



 
 
зусилля на виконання у 2021-2025 роках ряду заходів, спрямованих на 
вдосконалення системи залучення ІГС та громадськості до процесів 
формування і реалізації місцевої політики.  

Враховуючи, що для вирішення цього завдання самостійно ІГС не мають 
в достатній кількості організаційних, матеріальних та кадрових ресурсів, 
необхідно застосування програмно-цільового методу для залучення 
Пирятинської міської ради в якості партнера, оскільки на локальному рівні саме 
місцева громада є головним діячем, що робить свій внесок до усіх міських 
перетворень.  

Реалізація Програми забезпечить: 
 конструктивну співпрацю міської ради, виконкому з ІГС; 
 підвищення якості рішень, прийнятих міською радою та її виконавчим 
комітетом; 
 підвищення рівня транспарентності у роботі виконавчих органів міської 
ради; 
 активізацію участі ІГС та громадськості у формуванні та реалізації 
місцевої політики, у житті територіальної громади, волонтерському русі, 
благодійництві та меценатстві; 
 вищій рівень довіри жителів громади до міської ради, виконкому та ІГС 
міста (громади); 
 активізацію діяльності консультативно-дорадчих органів; 
 впровадити дієві механізми залучення ІГС до розробки і впровадження 
соціально значущих проектів; 
 функціонування комплексної системи інформаційної підтримки процесу 
розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації; 
 підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, 
спрямованих на вирішення суспільно важливих питань, фінансування заходів 
ІГС; 
 збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для 
реалізації ІГС суспільно значущих заходів –як самостійних, так і спільних з 
виконкомом міської ради, спрямованих на вирішення актуальних для 
територіальної громади питань; 
 зміцнити дух патріотизму, національно-державної свідомості у 
суспільстві; підвищити позитивний імідж громади. 
 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел, строки та етапи виконання Програми 

Загальний обсяг фінансування заходів програми становить 130,0 тис.грн., 
в тому числі з бюджету територіальної громади – 130,0 тис.грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного 
бюджету, бюджету територіальної громади, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку громадянського 
суспільства, визначається у видатковій частині місцевого бюджету окремим 
рядком відповідно до Бюджетного кодексу України. 



 
 

Виконання заходів програми передбачається у один етап:                                  
2021 – 2025 роки. 

Організація виконання програмних заходів покладається на виконавчий 
комітет Пирятинської міської ради. 

За необхідністю упродовж терміну виконання Програми до заходів 
можуть вноситися зміни. 

Звіт про виконання заходів Програми щорічно заслуховується на 
засіданнях виконавчого комітету Пирятинської міської ради та Пирятинської 
міської ради за такими показниками: 

обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми; 
відповідність виконаних заходів запланованим; 
фактичні результативні показники виконання Програми та їх 

відповідність запланованим результатам; 
якісні та кількісні показники щодо проведених консультацій з 

громадськістю, рекомендацій від ІГС, які були враховані місцевою владою; 
кількість проєктів ІГС, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань 

місцевої політики, що реалізуються за рахунок коштів бюджету міста та за 
рахунок інших джерел фінансування; 

динаміка показників використання громадськістю механізмів локальної 
демократії; 

динаміка показників участі мешканців міста у діяльності ІГС. 
 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченко М.В. та 
постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, культури, 
молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 

Інформація про прийняття Програми, зміст та хід виконання публікується 
на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради. 
 
 
 
Начальник загального відділу 
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради Т.Д.Нестерець 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства  в Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 -2025 роки 
1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 
Розпорядження міського голови від 10.03.2021  
№ 76 

3. Розробник Програми Начальник загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради, начальник 
управління економіки та агропромислового 
розвитку виконкому міської ради 

4. Співрозробник Програми 
 

Рада  підприємців при виконкомі Пирятинської  
міської ради, Бюро правової допомоги, ГО 
„Агенція розвитку Пирятинщини“ 

5. Відповідальний виконавець Програми Загальний відділ та інформаційної діяльності 
виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.) 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому міської ради (Цюра І.О.) 
Управління економіки та агропромислового 
розвитку виконкому міської ради (Солдатова І.В.)  
Відділ інформаційних технологій та захисту 
інформації виконкому міської ради (Божко А.В.)  
 

6. Учасник Програми 
 

Громадські організації, дорадчі органи  

7. Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки 
7.1. Етапи виконання Програми (для довгострокових 

Програм) 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

Бюджет міської територіальної громади, 
позабюджетні кошти 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, всього,  
у тому числі : 

130,0 тис. грн.  

9.1. коштів бюджету Пирятинської міської 
територіальної громади 

130,0 тис. грн. 

 Коштів інших джерел - 

 
 Додаток 2 

 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства  в Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 -2025 роки 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 

на виконання 
Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 
виконання 

Програми, грн. 

І ІІ ІІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

- 3500,00 61500,00 3500,00 61500,00 1300000,00 

бюджет міської 
територіальної 
громади 

- 3500,00 61500,00 3500,00 61500,00 1300000,00 

кошти не бюджетних 
джерел 

- - - - - - 



 
 

Додаток 3 
 

Напрямки діяльності та заходи  
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 

 
№ 
з/п 

Назва 
напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів програми Строки 
виконання 
заходу 

Виконавці Очікуваний 
результат 
/Індикатори 
ефективності 

Джерела 
фінансу 
вання 

Обсяги фінансування по роках, 
(тис. грн.) 

202
1 

2022 2023 2024 2025 
 

Усього 
 

1. Забезпечення 
ефективних 
механізмів 
участі 
інститутів 
громадянськог
о суспільства у 
формуванні та 
реалізації  
місцевої 
політики, 
вирішенні 
актуальних 
питань 
територіальної 
громади  
 

1.1. Розробити проекти рішень сесії 
міської ради про урегулювання 
відповідних порядків та положень в 
сфері взаємодії місцевої влади з 
громадським суспільством. 
   

2021 - 2022   Загальний 
відділ та 
інформаційного 
забезпечення 
виконкому 
міської ради 
(Нестерець Т.Д.) 

Затвердження 
8 
нормативних 
актів 

- - - - - - - 

1.2 Проведення консультацій із 
громадськістю з актуальних питань  
розвитку територіальної громади.  

2021 - 2025 Виконком 
міської ради 
(Козін І.І.) 

Проведенння 
при наймні 5 
громадських 
слухань в рік 

- - - - - - - 

1.3 Створення Громадської ради та 
забезпечення її організаційно-
методичного забезпечення  

2021-2023 Загальний 
відділ та 
інформаційного 
забезпечення 
виконкому 
міської ради 
(Нестерець Т.Д.) 

Проведення 4 
засідання у рік 

- - - - - - - 

1.4 Оновлення складу Ради 
підприємців при виконкомі міської 
ради 
 

2021  Управління 
економіки та 
агропромислово

го розвитку 

Проведення не 
менш ніж 2 
засідання в рік 

- - - - - - - 



 
 

 виконкому 
міської ради 
(Солдатова І.В.) 

 1.5 Оновлення складу  
координаційної ради з питань 
громадського бюджету 

2021  Фінансове 
управління 
міської ради 
(Кеда С.Ю.) 

Проведення не 
менш ніж 3 
засідань в рік 

- - - - - - - 

 1.6. Створення окремого розділу 
„Громадські консультації” на веб-
сайті міської ради. 

2021  Загальний 
відділ та 
інформаційного 
забезпечення 
виконкому 
міської ради 
(Нестерець 
Т.Д.) 
Відділ 
інформацій 
них 
технологій та 
захисту 
інформації 
виконкому 
міської ради 
(Божко А.М.) 

Кількість 
відвідувачів у 
рік – 100 осіб 

- - - - - - - 

1.7 Залучення представників ІГС до 
роботи в дорадчих органах міської 
ради 

2021 - 2025 Виконком 
міської ради 
(Козін І.І.) 

Включення до 
складу 
робочих груп і 
комісій не 
менш 2 
представни-
ків ГО 

- - - - - - - 

1.8 Посилення прозорості та 
публічності розроблення та 

2022 - 2025  Фінансове 
управління 

Щорічна 
підготовка та 

Бюджет 
міської 

- 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 



 
 

затвердження Бюджету міської 
територіальної громади  

міської ради 
(Кеда С.Ю.) 

друк брошюр 
з 
розʼясненнями 
положень 
бюджету 

ТГ 

  1.9 Здійснення он-лайн трансляцій 
засідань місцевої ради, а також 
створення відео архіву таких 
засідань, оприлюднення протоколів 
пленарних засідань сесій ради та 
засідань виконавчого комітету. 

2021 -2025 Секретаріат 
міської ради 
(Пазюк С.Г.) 
Загальний 
відділ та інфо-
рмаційного 
забезпечення 
виконкому 
міської ради 
(Нестерець Т.Д.) 
Відділ 
інформаційних 
технологій та 
захисту 
інформації 
виконкому 
міської ради 
(Божко А.М.) 

Оприлюдненн

я 12 засідань 
сесій, 24 
засідань 
виконкому 

- - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Створення 
сприятливих 
умов для 
формування та 
інституційного 
розвитку 
організацій 
(інститутів) 
громадянськог
о суспільства 

2.1 Видання та розповсюдження в 
межах громади  інформаційних, 
методичних та інших друкованих 
матеріалів щодо розвитку 
громадянського суспільства, 
діяльності громадських організацій,  
інструментів участі громадськості у 
вирішенні питань місцевого 
значення. 
 
 

2022 Виконком 
міської ради 
(Козін І.І.), 
Управління 
культури, 
туризму та 
охорони 
культурної 
спадщини 
(Валоваженко 
С.О.), 

Друк 2000 
примірників 
інформаційн

их листків 

Бюджет 
міської 
ТГ 

- 2,0 - 2,0 - 4,0 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

голови сіл, 
квартальні 

2.2 Моніторинг рівня взаємодії 
міської ради, її виконавчих органів 
з ІГС з метою підготовки висновків 
та рекомендацій щодо покращення 
співпраці з усіма зацікавленими 
особами 

2021-2025 Загальний 
відділ та 
інформаційного 
забезпечення 
виконкому 
міської ради 
(Нестерець 
Т.Д.) 
Відділ 
інформаційних 
технологій та 
захисту 
інформації 
виконкому 
міської ради 
(Божко А.М.) 

Проведення 
електронног

о опитування 
грмадської 
думки, 
залучення 
100 
респондентів 

- - - - - - - 

2.3 Організація проведення 
семінарів, тренінгів  для фахівців 
органів місцевого самоврядування 
та 
представників ІГС з питань 
взаємодії, організації доступу до 
публічної інформації, з питань 
участі у конкурсах проєктів, 
підвищення рівня громадянської 
освіти населення 

2021-2025 Виконком 
міської ради 
(Козін І.І.) 
Бюро правової 
допомоги 
(Кудрявцев О.) 

Проведення 
2 тренінгів у 
рік 

- - - - - - - 



 
 

 2.4 Розроблення та прийняття 
місцевих (регіональних) програм 
підтримки ІГС 

2021 -2025  Виконком 
міської ради 
(Козін І.І.) 

Затвердженн

я не менш 
ніж 2 
програми на 
рік 

- - - - - - - 

2.5 Активізація роботи Молодіжної 
ради  
 
 

2021 -2025  Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 
(Романенко 
В.В.) 

Проведення 
не менш ніж 
2 засідання в 
рік 

- - - - - - - 

2.6 Розміщення в розділі 
„Громадські консультації” на веб-
сайті міської ради переліку 
місцевих ГО (контактна 
інформація, напрямки роботи, 
керівні органи) 

2022 Загальний 
відділ та 
інформаційного 
забезпечення 
виконкому 
міської ради 
(Нестерець 
Т.Д.) 

Збільшення 
кількості 
відвідувачів 
розділу 
„Громадські 
консультації

” на 2% 
щорічно 

- - - - - - - 

  2.7 Проведення конкурсу міської 
ради з визначення кращих проєктів 
ІГС щодо розвитку громадянського 
суспільства та вирішення 
актуальних проблем громади  

2022-2025 Управління 
економіки та 
агропромислово

го розвитку 
виконкому 
міської ради 
(Солдатова І.В.) 

Розроблення 
додатку до 
програми - 
положення 
про конкурс, 
затвердженн

я складу 
комісії з 
визначення 
переможців. 
Проведення 
конкурсів 1 
раз на два 
роки 

Бюджет 
міської 
ТГ 

- - 60,0 - 60,0  

       - 3,5 61,5 3,5 61,5 130,0 

 



 
 

 Додаток 4 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 
Код програмної класифікації видатків – 0210180 

Рік 
Правова 
підстава 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 
тис.грн 

С
іч
ен
ь
 

Л
ю
ти
й
 

Б
ер
ез
ен
ь
 

К
в
іт
ен
ь
 

Т
р
ав
ен
ь
 

Ч
ер
в
ен
ь
 

Л
и
п
ен
ь
 

С
ер
п
ен
ь
 

В
ер
ес
ен
ь
 

Ж
о
в
те
н
ь
 

Л
и
с
то
п
ад

 

Г
р
у
д
ен
ь
 

2021 

Рішення 
восьмої сесії 
Пирятинської 
міської ради 
восьмого 

скликання від 
31 березня 2021 
року № 245 

0,00 

 
 
 

0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
0,0 

 

 
 
Начальник загального відділу 
та інформаційного забезпечення Т.Д. Нестерець 
 
 
Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 
 
 
31 березня 2021 року 


