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Заперечення 

до проекту Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій 

області на 2017-2020 роки. 

До порядку денного сесії Запорізької обласної ради 06 квітня 2017 року вноситься  

питання затвердження проекту рішення Запорізької обласної ради  щодо затвердження  

проекту Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 

2017-2020 роки. 

Розробник і виконавець : Управління комунікацій  з громадськістю Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 

Не дивлячись на необхідність фінансової підтримки  механізмів участі, направлених 

на розвиток громадянського суспільства в Запорізькій області, ми вважаємо що ця 

Програма не може бути  затверджена з наступних причин: 

Аналіз виконання попередньої Програми  довів що  розробник і виконавець   має 

низький рівень розуміння предмету розвитку громадянського суспільства, закладає в 

Програму заходу, що не відповідають меті і очікуваним результатам Програми,  

допускаючи ті ж самі помилки, що і при реалізації попередньої Програми. Зауваження на 

Звіт додаємо). Додатково,  виконавець  не в змозі забезпечити  використання коштів  

Програми з додержанням цільового призначення і надати достовірний звіт з її реалізації. 

Погоджуючись з метою і очікуваними результатами проекту Програми (які взяті з 

Стратегії розвитку громадянського суспільства), не можна погодитись  із запланованими 

заходами, які не націлені на  досягнення мети та очікуваних результатів  Програми. Більш 

того,  реалізація переважної більшість з них  призведе до нецільового використання коштів 

Програми, ознаки якого ми спостерігаємо при аналізі Звіту  цього ж виконавця  про  

виконання попередньої Програми. 

В проекті Програми знов  пропонується   162 тис.грн. витратити на «Проведення 

інформаційних заходів із роз’яснення сутності та основних принципів соціально-

економічних реформ, висвітлення соціальних ініціатив Президента України; 

780 тис.грн на  » Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку України та Запорізького регіону» ; 

780 тис. грн. на «Стимулювання участі громадських організацій у популяризації діяльності 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби 

України, волонтерського руху»; 

1340 тис.грн на чергове » Сприяння в організації та проведенні заходів щодо відзначення 

державних свят, ювілейних дат та інших суспільно важливих заходів за участю 

громадськості» 

1480 тис.грн на «Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці» і таке інше? 
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При чому  в розрахунок закладено виготовлення папок, блокнотів з логотипом ЗОДА 

(використовуються співробітниками ЗОДА), кошиків, квітів тощо. 

За таких умов  вважаємо за недоцільне  прийняття  цієї Програми. 

 

Просимо: 

1.Врахувати наші Заперечення при прийнятті рішення щодо затвердження проекту 

рішення Запорізької обласної ради проекту Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки 

 

Додаток: 

1.Зауваження на проекту Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Запорізькій області на 2017-2020 роки. 

З повагою 

 

Голова Правління                                               Заболотна Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.Колеснік І. 


