СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ : ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВ ЖИТЕЛІВ МІСТА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ
ГРОМАДИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У СВОЄМУ МІСТІ.
• НАЗВА

СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
Стратегічне планування
2. __________________________________________
3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Івано-Франківська область
Тип громади
Міська
Кількість населених пунктів
1
Кількість населення
20 775 осіб
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
реалізацію практики
Повна назва органу місцевого самоврядування
Долинська міська рада
ОТГ
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
77500, Івано Франківська обл., Долинський р-н,
будинку, назва населеного пункту, назва району,
м. Долина, пр. Незалежності, 5
області; поштовий індекс)
Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
+380-34772-70-30, Факс 2-70-35
Адреса електронної пошти ОМС
rada@dolyna.info
Офіційний сайт ОМС ОТГ
http://rada.dolyna.info/
ПІБ керівника ОМС ОТГ
міський голова Гаразд Володимир Степанович
ПІБ керівника підрозділу ОМС, відповідного за

реалізацію практики ОТГ
5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Назва місцевого
нормативно-правового
документу

Опис процесу розробці (з точку зору залучення
громадськості)

Якім документом і якім
органом МС затверджено
РІШЕННЯ
Від 20.04.2017. № 68424/2017
м. Долина
Про Положення про
реалізацію
кращих громадських
ініціатив жителів м. Долина

Доступність і
зрозумілість
документа
(1-10/1-10)

7

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 03.05.2017. № 48
Про створення Робочої
групи
6. ОПИС ФОРМ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Надання інформації

Консультування

Діалог

Активне залучення

7. ОПИС ЗМІСТУ ПРАКТИКИ
i. Період від початку розробки до впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)
Квітень 2017р. - по цей час.
ii.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику – до 1500 знаків
Слабка ініціатива та відповідальність населення щодо соціально-економічного розвитку своєї території та
збереження інфраструктури.

iii.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,
цільова аудиторія, партнери – до 3500 знаків
Стратегією соціально-економічного та культурного розвитку м,Долина передбачено реалізацію цілі
«Розвиток громадянського суспільства» та «Ефективне місцеве самоврядування».
Долинська міська рада вперше прийняла Програму підтримки громадських ініціатив. Для цього міським
бюджетом на 2017 рік передбачено кошти в сумі 100 тисяч гривень. Положення про реалізацію кращих
громадських ініціатив жителів м. Долина спрямовано на: – підтримку ініціатив жителів; - стимулювання
та сприяння створенню організацій покликаних розвивати громадські ініціативи, заохочувати членів
територіальної громади до активізації своїх позицій; -надання можливості кожному жителю міста
визначити проблему, яка, на його думку, потребує вирішення; – розвиток різних форм співпраці влади з
громадою, вивчення громадської думки; – залучення громадськості до процесів формування та реалізації
діяльності влади і дотримання принципів відкритості, прозорості і публічності.
Кошти можуть бути використані на наступні цілі:

•

благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку (встановлення обмежувачів руху транспорту,

контейнерних площадок, облаштування місць для вигулу собак та пішохідних доріжок, озеленення та
освітлення прибудинкової території тощо).
•

покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями (встановлення

пандусів тощо).
•

організація дозвілля (проведення спортивно-масових заходів, конкурсів, облаштування ігрових

кімнат для дітей, культурно-мистецькі заходи, підтримка творчої та обдарованої молоді тощо).
•

розвиток велоінфраструктури (встановлення велопарковок, нанесення дорожньої розмітки для

велоруху тощо).
•

покращення екологічної ситуації у місті (створення нових зелених зон, відновлення джерел,

встановлення смітників тощо).
•

розбудова, збереження та відновлення історично-культурної спадщини міста (ознакування, ремонт

та реставрація пам’яток архітектури, встановлення інформаційних таблиць тощо);
•
iv.

інші суспільно-корисні соціальні проекти.

Досягнуті якісні і кількісні результати практики– до 1500 знаків
Напрацьовано послідовність дій та нормативні документи для залучення мешканців міста до вирішення
нагальних проблем та безпосередньої участі у проектах розвитку.

v.

Головні ризики впровадження практики - до 1000 знаків

vi.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо
Кошти з міського бюджету 100000 грн, спів фінансування з боку подавача ініціативи -10% від загальної
вартості проекту.

vii.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання)
Громадські ініціативи
http://rada.dolyna.info/hromadska-uchast/hromadski-initsiatyvy-2017/
Міський голова Володимир Гаразд:”Готові і надалі бути надійними партнерами, підтримувати ініціативи
громади
http://rada.dolyna.info/novyny/miskyj-holova-volodymyr-harazdhotovi-i-nadali-buty-nadijnymy-partneramypidtrymuvaty-initsiatyvy-hromady/
Щиро запрошуємо громаду міста до участі в проекті підтримки ініціатив мешканців міста Долини на 2017
рік!
http://rada.dolyna.info/novyny/schyro-zaproshujemo-hromadu-mista-do-uchasti-v-proekti-pidtrymky-initsiatyvmeshkantsiv-mista-dolyny-na-2017-rik/

8. ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:
В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних
документів, які допомагають його впровадженню.

Додатки:
•

Статут територіальної громади міста Долини Івано-Франківської області;

•

Положення про громадські слухання у м. Долина;

•

Положення про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина;

•

ПРОГРАМА підтримки ініціатив жителів міста Долини на 2017 рік;

•

Розпорядження міського голови про створення робочої групи по реалізації кращих громадських ініціатив.

