
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Восьме демократичне скликання 

Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№436-20/2022
смт. Перегінське

Про затвердження Програми 
«Сприяння розвитку громадянського 
суспільста на території Перегінської 
територіальної громади на 2022-2026 роки»

Відповідно до п. 22 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від 31 січня 2007 року 
№ 106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, 
наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 “Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання”, з метою створення сприятливих умов для 
подальшого розвитку громадянського суспільства на території громади, вдосконалення 
співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
інститутами громадянського суспільства, для спільного вирішення завдань суспільного 
розвитку, підтримки суспільно значущих громадських ініціатив, підвищення інституційної 
спроможності громадських рад, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Сприяння розвитку громадянського суспільства на території 
Перегінської територіальної громади на 2022-2026 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію захисту прав людини, 
законності, правопорядку, антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту 
Перегінської селищної ради. (Р. Патрійчук).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток
Затверджено рішенням 
двадцятої (позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№436-20/2022

І
Програма

сприяння розвитку громадянського суспільства 
на території Перегінської територіальної громади 

на 2022-2026 роки

Замовник Програми:

Відділ організаційної, 
інформаційної роботи 
та документообігу

Керівник Програми:

Керуючий справами- 
секретар виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

Фінансовий відділ

Відділ юридичної 
та кадрової роботи

М. Русин

/А/ С. Бендак



ПАСПОРТ
Програші сприяння розвитку громадянського суспільства 

на території Перегінської територіальної громади на 2022-2026 роки
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) - відділ організаційної, 

інформаційної роботи та документообігу
2. Розробник Програми - відділ організаційної, інформаційної роботи та 

документообігу
3. Термін реалізації Програми - 2022- 2026 роки.
4. Етапи фінансування Програми - 2022- 2026 роки.
5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.) 170,00 тис. грн. 

(сто сімдесят тисяч гривень)

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Всього
в т.ч. за джерелами фінансування

Державний 
бюджет

Обласний 
бюджет

Селищний 
бюджет

Інші
джерела

2022-2026
в т.ч.

210,00 - - 210,00 -

2022 74,00 - 74,00
2023 34,00 - 34,00
2024 34,00 - 34,00
2025 34,00 - 34,00
2026 34,00 - 34,00

6. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу:
підвищити роль громадськості у формуванні та реалізації державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в громаді;
залучити інститути громадянського суспільства до формування та реалізації політики з 

розвитку громадянського суспільства;
підвищити рівень громадянської культури і правової освіти населення області.
7. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається селищній 

раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до 
поставлених мети та завдань.

Керівник Програми:
Керуюча справами- 
секретар виконкому

Замовник Програми:
Начальник відділу організаційної, 
інформаційної роботи та 
документообігу

Світлана БЕНДАК

_______________ Мар’яна РУСИН



Обгрунтування доцільності 
розробки програми сприяння розвитку громадянського суспільства 
на території Перегінської територіальної громади на 2022-2026 роки

Загальна частина

Розроблення програми сприяння розвитку громадянського суспільства на території 
Перегінської територіальної громади (далі - Програма) зумовлено необхідністю створення 
сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії, 
налагодження ефективної взаємодії громадськості з органом місцевого самоврядування.

Партнерство між державою та громадянським суспільством є вагомим чинником 
повноцінної реалізації демократичних цінностей, закріплених у Конституції України, зокрема 
щодо свободи та особистої недоторканності громадян, свободи слова й думки, свободи 
вираження поглядів і переконань, свободи світогляду і віросповідання, свободи об’єднання, 
участі громадян в управлінні державними справами тощо.

Окремі завдання, пов'язані з розвитком громадянського суспільства, відображені в 
Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 
роки, затвердженій Указом Президента України від 27 вересня 2021 року №487/2021, в 
Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента
України від 24 березня 2021 року № 119/2021, Державній стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 
№ 695.

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст 
перспективних заходів розвитку громадянського суспільства в громаді.

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку громадянського 
суспільства в Перегінській територіальній громаді; налагодження ефективної співпраці 
інституту громадянського суспільства з місцевою владою; забезпечення ефективних процедур 
участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, 
вирішення питань місцевого значення.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є :
налагодження ефективної та конструктивної системи постійного діалогу, взаємодії 

інституту громадянського суспільства та селищної ради для спільного вирішення завдань 
державної та регіональної політики;

забезпечення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених 
громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками;

проведення просвітницьких заходів та соціальної реклами з питань взаємодії з 
організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства;

підвищення самоорганізації громадян, розвиток волонтерства, різноманітних форм 
демократії участі;

забезпечення системної участі громадськості у формуванні та реалізації регіональної 
політики, вирішенні питань місцевого значення;

досягнення згуртованості навколо пріоритетних цілей розвитку громади, активне 
залучення інститутів громадянського суспільства;

Основні заходи щодо реалізації Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства на 2022-2026 роки за напрямами діяльності наведені у додатку до Програми.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

Причини виникнення проблем, які пропонується вирішити стратегічним методом, 
визначаються сучасними процесами у функціонуванні органів місцевої влади, внутрішньому 



розвитку інститутів громадянського суспільства, їх фінансовій та інституційній спроможності, 
а також різними аспектами забезпечення взаємодії між ними. До основних причин вказаних 
проблем належить:

низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та 
самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем;

ізольованість, слабка координованість та інституційна слабкість інститутів 
громадянського суспільства;

відсутність конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Шляхи і способи розв’язання проблем

Одними із основних шляхів і способів розв’язання проблем є:
можливість консолідації суспільства довкола релігійних громад, адже регіон 

характеризується високим рівнем релігійності;
широка представленість в громаді соціально активного та невід’ємного прошарку 

суспільства у формуванні громадянського суспільства - студентства;
створення та прийняття до чіткого плану із всебічної розбудови громадянського 

суспільства в громаді, який включав би погоджені напрями співпраці, конкретні заходи та 
терміни їх реалізації, впровадження європейських стандартів у відносинах орган місцевого 
самоврядування - інститути громадянського суспільства тощо.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах 
наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування упродовж періоду реалізації заходів Програми 
становить 210,00 тис. гривень ( двісті десять тисяч гривень).

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми забезпечить:
визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів 

місцевої влади у розвитку громадянського суспільства;
створення цілісної системи ініціювання, упровадження та контролю за виконанням 

спільних заходів між селищною радою та інститутами громадянського суспільства громади;
підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток 

громадянського суспільства, що також матиме позитивний вплив на залучення зовнішніх 
ресурсів для вирішення місцевих проблем.

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з
виконанням цієї Програми, здійснює відділ організаційної, інформаційної роботи та 
документообігу.

Програма реалізується за участю інститутів громадянського суспільства, їх осередків в 
громаді.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію освіти, молоді та 
спорту, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.



Додаток
до програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
Перегінської територіальної громади 
на 2022-2026 роки

' Перелік заходів, обсяги і джерела фінансування програми сприяння розвитку
громадянського суспільства Перегінської територіальної громади 

на 2022-2026 роки

№ 
з/п

Найменування заходу Виконавець Термін 
виконай 

ня

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування

Державний 
бюджет

Обласний 
бюджет

Селищний 
бюджет

інші
джерела

1. Створення тематичної 
соціальної реклами з 
питань розвитку 
громадянського 
суспільства та її 
розміщення на об’єктах 
зовнішньої реклами

Відділ організаційної, 
інформаційної роботи та 
документообігу

щорічно 2022-2026
в т.ч.:

30,00 30,00 - Формування 
патріотичної та 
громадянської 
свідомості, 
утвердження 
українських народних 
традицій, 
усвідомлення 
національної 
своєрідності, 
залучення 
представників 
інститутів 
громадянського 
суспільства до 
суспільно-значущої 
діяльності

2022 6,00 6,00
2023 6,00 «6,00
2024 6,00 6,00
2025 6,00 6,00
2026 6,00 6,00

2. Виготовлення та 
розміщення друкованої 
тематичної продукції 
(брошур, буклетів, 
плакатів, стендів, 
виставок тощо)

Відділ організаційної, 
інформаційної роботи та 
документообігу
Відділ економічного 
розвитку, сільського 
господарства, торгівлі, 
інвестицій та туризму

щорічно 2022-2026
в т.ч.:

30,00 30,00

2022 6,00 6,00
2023 6,00 6,00
2024 6,00 6,00
2025 6,00 6,00
2026 6,00 6,00

3. Придбання 
мультимедійної 
установки (проектор, 
мультимедійна дошка 
та супутнє обладнання)

Відділ організаційної, 
інформаційної роботи та 
документообігу

щорічно 2022-2026
в т.ч.:

90,00 90,00

2022 50,00 50,00
2023 10,00 10,00
2024 10,00 10,00
2025 10,00 10,00
2026 10,00 10,00

4. Організаційне та 
матеріально-технічне 
забезпечення 
діяльності місцевих

щорічно 2022-2026
в т.ч.:

30,00 30,00

2022 6,00 - ’6,00
2023 6,00 - 6,00



громадських 
організацій

2024 6,00 6,00
2025 6,00 6,00
2026 6,00 6,00

5.

/

Проведення 
конференцій, семінарів, 
громадських слухань, 
інформаційно- 
методичних заходів, 
«круглих столів» тощо 
для представників 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Відділ організаційної, 
інформаційної роботи та 
документообігу
Відділ економічного 
розвитку, сільського 
господарства, торгівлі, 
інвестицій та туризму 
Відділ освіти, молоді та 
спорту
Відділ культури

Щорічно 2022-2026
в т.ч.:

30,00 30,00

2022 6,00 6,00
2023 6,00 6,00
2024 6,00 6,00
2025 6,00 6,00
2026 6,00 6,00

Разом 
за Програмою:

2022-2026
в т.ч.:

210,00 - - 210,00 -

2022 74,00 74,00 -
2023 34,00 - 34,00 -
2024 34,00 - ^4,00 -
2025 34,00 - 34,00 -
2026 34,00 - 34,00 -

Начальник* організаційної, 
Інформаційної роботи та документообігу Мар’яна РУСИН


