ДОДАТОК 
до Програми  сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства
у Могилів-Подільському районі на 2020-2022 роки.

Напрями діяльності та заходи програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства у Могилів-Подільському районі на 2020-2022 роки
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І. Засоби масової інформації та інформаційні агентства
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Взаємодія з електронними та друкованими  ЗМІ щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Підтримка засобів масової інформації відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»
1.1.1.Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
 – оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення тематичних  радіопередач, рубрик, іміджевих роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в державі, про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
– висвітлення соціально важливих тем, заходів, розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій виступів, інтерв’ю, звернень, коментарів у друкованих ЗМІ керівників місцевих органів влади та їх заступників,  оприлюднення  розпоряджень голови районної державної адміністрації та рішень сесій районної ради
-створення та поширення матеріалів (соціальної реклами)про важливі події, що відбуваються в державі та районі

1.1.2. Організація круглих столів з метою вивчення та формування громадської думки для захисту, просування і розвитку патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, створення тематичного інформаційного продукту
2020-2022 роки
































2020 -2022 роки
Райдержадміністрація, районна рада, загальний відділ апарату райдержадміністрації, ПП «Редакція газети «Слово Придністров’я»

Райдержадміністрація, районна рада, загальний відділ апарату райдержадміністрації, ПП «Редакція газети «Слово Придністров’я»



Райдержадміністрація, районна рада, загальний відділ апарату райдержадміністрації, ПП «Редакція газети «Слово Придністров’я»





загальний відділ апарату райдержадміністрації, ПП «Редакція газети «Слово Придністров’я»

загальний відділ апарату райдержадміністрації, ПП «Редакція газети «Слово Придністров’я»
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Дотримання європейських стандартів відкритості та прозорості діяльності органів влади





























Підвищення впливу засобів масової інформації на формування громадянського суспільства в Україні, забезпечення поінформованості населення  району
ІІ. Сприяння розвитку громадянського суспільства
2.1.
Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
2.1.1.Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за круглим столом, громадських слухань, зборів) щодо проектів районних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проектів регуляторних актів, звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку району
2020-2022 роки
Райдержадміністрація, районна рада, загальний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації





Врахування думки громадськості при прийнятті рішень місцевими  органами  державної влади та органами  місцевого самоврядування 


2.1.2.Видання творів місцевих авторів








2020-2022  роки
загальний відділ апарату райдержадміністрації, редакції періодичних видань

180,0
60,0
60,0
60,0
Забезпечення випуску кращих видань краєзнавчої, історичної, дитячої, художньої та іншої літератури місцевих авторів, альбомів художніх робіт митців Могилів-Подільського району


2.1.3.Запровадження спільних навчальних тренінгів для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства, окремих категорій  громадян з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, тощо.
2020-2022  роки
Райдержадміністрація, районна рада, загальний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства






Налагодження конструктивної співпраці місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства  щодо використання інструментів сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
2.2. 
Сприяння становленню та розвитку мережі інститутів громадянського суспільства в багатоманітності їх форм
2.2.1. Запровадження навчальних тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства й окремих  категорій громадян щодо розвитку інституційної та професійної спроможності інститутів громадянського суспільства, а також налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування
2020-2022 роки
Райдержадміністрація, районна рада, загальний відділ апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства


 


Активізація участі інститутів громадянського суспільства та громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики


2.2.2. Вивчення громадської думки із суспільно важливих питань у межах району
2020-2022 роки
загальний відділ апарату райдержадміністрації





Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади
2.3.
Підтримка ініціатив суб’єктів громадянського суспільства
2.3.1 Сприяння діяльності громадської ради при райдержадміністрації 

2020-2022 роки
загальний відділ апарату райдержадміністрації





Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території району.


2.3.2. Співпраця громадських обєднань  із Вінницьким регіональним ресурсно-інформаційним центром 
2020-2022 роки
загальний відділ апарату райдержадміністрації





Надання організаційно-методичної, інформаційно-консультативної підтримки громадянам та інститутам громадянського 
суспільства    

Фінансування програми всього:




630,0
210,0
210,0
210,0


Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації							                                     Ольга Колеснік


