ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 79

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській міській
територіальній громаді на 2021 -2025 роки, за 2021 рік
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят дев’ятої
сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року №237
„Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської
міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної громади“, враховуючи висновки постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про
використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади в
сумі 00 грн 00 коп. на виконання заходів Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Пирятинській міській територіальній громаді на
2021 - 2025 роки за 2021 рік, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 79
Інформація про виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській міській
територіальній громаді на 2021 -2025 роки за 2021 рік
1. КВКВ Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
2. Відповідальний виконавець Програми: Відділ документообігу, звернень та контролю виконкому міської ради, відділ бухгалтерського обліку та
звітності виконкому міської ради
3. Назва Програми: Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки
Затверджено рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 245
Напрями діяльності та заходи Програми
№

Обсяги, затверджені
програмою, гривень
у тому числі

Захід
Всього

Всього
Бюджет міської ОТГ

Виділені обсяги фінансування,
грн. коп.
у тому
числі
Бюджет міської ОТГ

Фактично використано,
грн. коп.
у тому числі

Інформація про виконання заходів

Всього

1

Забезпечення
ефективних
механізмів участі
інститутів
громадянського
суспільства у
формуванні та
реалізації
місцевої політики,
вирішенні актуальних
питань
територіальної
громади

Інші кошти

Загальний
фонд
Спеціальний
фонд

Всього

Інші кошти

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Всього

Інші кошти

Спеціальни
фонд

Загальний
фонд

Всього

Бюджет міської ОТГ
Виконано
(в розрізі заходів по результативних показниках та досягнутих
результатах)

Відбулося онлайн засідання представників робочих груп
щодо розробки проєкту Програми
Голова Спілки „Громадські ініціативи України“ Юрій
Степанець презентував можливості співпраці влади та
громадських організацій на місцевому рівні. Приємно
відзначити, що Пирятинською міською радою ця Програма
прийнята одна із перших.

29 червня поточного року відбувся підсумковий
захід
щодо
спільної
реалізації
проєкту
«Впровадження нових форм співпраці влади та
громадськості»
між
Пирятинською
міською
територіальною громадою та Спілкою «Громадські
ініціативи України».
У заході взяв участь Павло Пущенко –
координатор проєкту Спілки „Громадські ініціативи
України“. «Місія нашої організації працювати не у
великих містах обласного значення, а саме у
невеликих громадах, зокрема тих, які утворилися
внаслідок об’єднання, набувши нових повноважень.
Наше завдання – допомогти налагодити у таких

Невиконано
(обгрунтування
причин
невиконання )

11

1.1. Розробити
проєкти рішень сесії
міської ради про
урегулювання
відповідних порядків
та положень в сфері
взаємодії місцевої
влади з громадським
суспільством.
1.7 Залучення
представників ІГС до
роботи в дорадчих
органах міської ради

громадах зв'язок між владою і громадськістю, які
мають стати партнерами для вирішення багатьох
питань», - підкреслив він. Окрім цього, відзначив, що
Пирятинська громада – одна з тих, де така співпраця
– на досить високому рівні.
Начальник відділ документообігу, звернень та
контролю Тетяна Нестерець провела для присутніх
ознайомчу презентацію Програми.
23-24 липня 2021 року у м.Вінниця відбувся форум
„Від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють
життя українських громад“.Учасники Форуму з
різних міст України, а також з Польщі і Молдови,
дискутували на тему співпраці органів місцевого
самоврядування із громадськими організаціями,
обмінювалися досвідом у цій сфері. Основні питання,
які порушували спікери, були: традиції, виклики та
інновації партиципації, ідеї та рішення для успішних
громад, що громадські організації та муніципалітети
можуть робити спільно, як розбудовувати
партнерство
між
інститутом
громадянського
суспільства та місцевою владою, якими є пріоритети
програм підтримки громадянського суспільства, як
визначаються і який вплив на це мають українські
громадські організації та інші. Представники
Пирятинської міської територіальної громади також
поділилися своїм баченням, знаннями та досвідом,
зокрема,
щодо
співпраці
з
громадськими
організаціями
та
розвитку
громадянського
суспільства. Здобуті знання та навички фахівці
муніципалітету будуть використовувати у своїй
роботі.
Прийнято рішення: дев’ятадцятої сесії Пирятинської
міської ради восьмого скликання від
24 листопада
2021 року № 816 „Про внесення змін до
Регламенту виконавчого комітету
Пирятинської міської ради“

Виконавчий комітет постійно залучає представників
ІГС до роботи в дорадчих органах міської ради (Рада
підприємців, Молодіжна рада)
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1.9. Здійснення онлайн трансляцій
засідань місцевої
ради, а також
створення відео
архіву таких засідань,
оприлюднення
протоколів пленарних
засідань сесій ради та
засідань виконавчого
комітету.
Створення
сприятливих умов для
формування та
інституційного
розвитку організацій
(інститутів)
громадянського
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.
2.5 Активізація
роботи Молодіжної
ради

Здійснюється он-лайн трансляції засідань місцевої
ради, постійно оприлюднюються протоколи
пленарних засідань сесій ради та засідань
виконавчого комітету.

В рамках проєкту виготовлено буклет –
Інструменти участі, які допомагають зробити
громаду дієвою.
Тираж 3000 шт. для розповсюдження на території
громади, який містить інформацію по механізми
залучення жителів в громаді до процесу ухвалення
рішень на місцевому рівні.

Рішенням виконкому міської ради від 13.05.2021 №
280 створено ініціативну групу з підготовки
установчих зборів для формування оновленого
складу Молодіжної ради при виконавчому комітеті
міської ради.

За ініціативи управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини відбулося засідання
оргкомітету стосовно проведення Дня молоді.
Залучили до обговорення майбутніх заходів
представників Молодіжної ради.
Також в рамках акції “Гілка пам’яті” і в Пироговій
Леваді висаджено багаторічні квіти. Надали
посадковий матеріал небайдужі жителі Теплівки та
Смотриків.
На відкритті новорічної ялинки Молодіжна рада
організувала благодійну фотозону.
Приємно відзначити, що до акцій активно завжди
долучаються представники Молодіжної ради.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

