СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДОЮ, ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ.
• НАЗВА

СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
2. __________________________________________
3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Луганська область
Тип громади
Селищна
Кількість населених пунктів 6
Кількість населення
12 294 осіб

Стратегічне планування

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
Новопсковська селищна об’єднана громада
реалізацію практики
Повна назва органу місцевого самоврядування
Новопсковська селищна об’єднана громада
ОТГ
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
92302, Луганська обл., Новопсковський р-н, смт.
будинку, назва населеного пункту, назва району,
Новопсков, вул.Шкільна,3
області; поштовий індекс)
Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
Телефон: (06463) 2-18-40
Адреса електронної пошти ОМС
Офіційний сайт ОМС ОТГ
http://novopskovrada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ
Гаєв Вадим Вікторович
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

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

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)
2016р. – теперішній час.
ii.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику – до 1500 знаків
В процесі розробки Стратегії розвитку Новопсковської ОТГ до 2025р., затвердженої у 2016р. визначено як
проблему низький рівень активізації громади. Напрямками діяльності для вирішення проблеми
(оперативні цілі) визначено: затвердження Статуту та залучення громадськості до управління ОТГ;
електронне врядування та електронні петиції; розширення каналів інформування населення про події та
проблеми ОТГ.

iii.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,
цільова аудиторія, партнери – до 3500 знаків
В процесі реалізації Стратегії розвитку створені робоча група з розробки бюджету участі на 2017р. та
конкурсна комісія з відбору проектів від мешканців ОТГ, проведено конкурс, відібрано та реалізуються
10 проектів. Розроблена програма з реалізації бюджету участі Новопсковської селищної територіальної
громади на 2018 рік та положення про бюджет участі Новопсковської ОТГ(орієнтовний обсяг
фінансування Програми в 2018 році складає 1 млн грн). Створена координаційна рада з гендерних питань,
проведено круглі столи з питань участі жінок у розвитку Новопсковської громади, можливості влади для
вирішення гендерних питань та співпрацю з громадськістю, обговорення пропозицій до цільових програм
від ініціативних жіночих груп. Створено Форум місцевого розвитку Новопсковської об’єднаної
територіальної громади та затверджено положення про нього, проведено засідання з питання підвищення

ефективності місцевого планування та мобілізації населення та ресурсів для вирішення проблем у сфері
громадської безпеки.
На офіційному сайті ОТГ постійно розміщується інформація: всі рішення сесії, розпорядження голови,
рішення виконкому, звіт про виконання бюджету, електронна версія друкованого видання «Вісник
Новопсковської громади»,що виходить на території громади, інформація про реалізацію в громаді заходів
в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, з якими працює ОТГ, розроблено Положення про
електронні петиції, надана можливість звернень до керівників ОТГ як у письмовому вигляді, так і на
зустрічах безпосередньо в населених пунктах з старостою, керівниками підрозділів ОТГ, депутатами, так і
на офіційному сайті ОТГ.
iv.

Досягнуті якісні і кількісні результати практики– до 1500 знаків
Мешканці населених пунктів ОТГ своєчасно мають інформацію про реалізацію проектів та програм,
аналізується їх думка та збираються пропозиції щодо вирішення проблем, залучаються до участі у
обговоренні та прийнятті рішень на території громади, мають змогу безпосередньо контактувати з
керівниками ОМС та підрозділів, формується довіра та розуміння необхідності постійної співпраці для
розвитку території ОТГ.
Впровадження електронного врядування, обговорення найболючіших питань громади на відкритих зборах
громади, участь громадськості в консультаціях з органом місцевого самоврядування, впровадження
сучасних інформаційних технологій в процес організації зворотнього зв’язку із громадськістю та
запровадження механізму електронних петицій.

v.

Головні ризики впровадження практики - до 1000 знаків

vi.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо
Заходи реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету , міжнародної технічної допомоги, спів
фінансування населення(бюджет участі) в розмірі 5% від загального бюджету конкретного проекту.

vii.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання)
“Триває обговорення Проекту Статуту Новопсковської громади»
http://novopskovrada.gov.ua/news/13-57-33-27-07-2017/;
Електронні консультації з громадськістю щодо проекту Статуту Новопсковської селищної ОТГ
http://novopskovrada.gov.ua/elektronni-konsultacii-z-gromadskistju-10-13-47-03-07-2017/;
«В селищній раді обговорили можливості співпраці влади і громади»
http://novopskovrada.gov.ua/news/15-59-46-18-01-2017/;
«В Новопсковській громаді відбудеться віче з представниками поліції»
http://novopskovrada.gov.ua/news/14-52-01-03-02-2017/;
П`ЯТИЙ ВИПУСК ВІСНИКА НОВОПСКОВСЬКОЇ ГРОМАДИ,
http://novopskovrada.gov.ua/news/12-24-38-26-01-2017/;

«Вивчаються потреби громади»

Перше засідання Форуму місцевого розвитку Новопсковської громади
http://novopskovrada.gov.ua/news/14-50-49-30-12-2016/;
«Вперше мешканці громади брали участь у формуванні бюджету»
ЧЕТВЕРТИЙ ВИПУСК ВІСНИКА НОВОПСКОВСЬКОЇ ГРОМАДИ
http://novopskovrada.gov.ua/news/14-18-44-28-12-2016/;
Круглий стіл «Гендерно-чутливе бюджетування»
http://novopskovrada.gov.ua/news/10-26-57-27-04-2017/;
Новопсковську ОТГ відвідали ЗМІ Луганщини
https://www.youtube.com/watch?v=xysAby3FL-8
Децентрализация в действии – история успеха Новопсковской громады
8. ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:
В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних
документів, які допомагають його впровадженню.
Додатки:
•

Статут Новопсковської селищної територіальної громади;

•
Розпорядження про організацію та проведення
Новопсковської селищної територіальної громади;

громадського

обговорення

проекту

•

Розпорядження про створення робочої групи із розробки Статуту;

•

Рішення про створення Форуму місцевого розвитку Новопсковської ОТГ;

•

Розпорядження про створення доступу до публічної інформації в Новопсковській селищній раді.

Статуту

