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Голові громадської ради
при облдержадміністрації
Кіріковій І.М.

Шановна Ірино Миколаївно!
За результатами розгляду протоколу засідання громадської ради при
облдержадміністрації від 20 квітня 2017 року № 9-17 (лист від
16 травня 2017 року № 27/05-17), повідомляємо наступне.
З питання «Обласний бюджет: підсумки виконання 2016 рік,
перспективи та шляхи реалізації у 2017 році».
З метою більш ефективного використання тимчасово вільних коштів
обласного бюджету, керуючись абзацом другим частини восьмої статті 16
Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» від 12 січня 2011 року
№ 6 (із змінами), з урахуванням розпорядження голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року
№ 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік», у травні поточного року
тимчасово вільні кошти обласного бюджету розміщені на вкладних
(депозитних) рахунках у банках, що відповідають вимогам підпункту 6
пункту 3 зазначеного Порядку.
Відповідно до законів України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про
засади державної регіональної політики», «Про місцеві державні
адміністрації»,
«Про
місцеве
самоврядування
в ‘ Україні»
облдержадміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація забезпечує
розробку проектів програм економічною і соціального розвитку міст, та, ,
районів області на рік.
,,
Програми економічного і соціального розвитку міста (району) повинні ■'
містити: паспорт програми; аналіз соціально-економічного становища міста5 ’;
(району) в динаміці за останні 5 років;' характеристику актуальних проблем
розвитку економіки та соціальної сфери міста (району); головну мету та
пріоритети соціально-економічного розвитку на рік; основні показники
економічного і соціального розвитку міста (району); перелік заходів щодо
забезпечення виконання завдань програми, індикатори результативності їх
виконання; перелік проектів (програм) регіонального розвитку, які
пропонується фінансувати у наступному році, а також у середньост^оковій
перспективі; прогнозний обсяг державних закупівель товарів, робіт, послуг на

рік; зведену інформацію про фінансове забезпечення заходів програми за
напрямками.
Програми економічного і соціального розвитку територій повинні
відповідати положенням Стратегії розвитку Донецької області на період до
2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року
№ 498, забезпечувати конкретизацію заходів щодо досягнення визначених нею
цілей та завдань.
Тобто, на етапі формування програм економічного і соціального
р о з в и т к у міста (району) проводяться громадські обговорення безпосередньо
на місцях, після чого проект програми погоджується зі структурними
підрозділами облдержадміністрації (за напрямками діяльності) та надається
департаменту економіки облдержадміністрації для узагальнення і розробки
обласної Програми економічного і соціального розвитку області.
З метою обговорення і отримання зауважень та пропозицій проект
програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації із
зазначенням контактних телефонів та електронної адреси для надання
пропозицій і коментарів.

Після доопрацювання проект програми розглядається на засіданні
колегії облдержадміністрації, у присутності представників міст, районів
області і громадськості та затверджується розпорядженням голови
облдержадміністрації,
керівником
військово-цивільної
адміністрації
враховуючи рішення колегії облдержадміністрації та керуючись законами
України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеві державні
адміністрації», «Про державне прогнозування та розррблення програм
економічного і соціального розвитку України».
Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку
розробляються у строки та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Так, відповідно до порядку розроблення проектів прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та державного
бюджету затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003* року № 621 (у редакції постанови Кабінету Міністрів Українй ві^.29.
червня 2011 року № 702 (702-2011-п) в області у двомісячний'строк пісДЙ
схвалення проектів законів про Державну програму економічного і
соціального розвитку України на 2018 рік містами, районами, об’єднаними
територіальними громадами області розпочнеться робота з написання Програм
економічного і соціального розвитку на 2018 рік.
А
З питання «Стан, проблеми та шляхи вирішення питань національнопатріотичного виховання молоді Донеччини».
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 12 липня 2016 року № 579
затверджено Програму на'ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016-2020 роки (далі - Програма). Метою Програми є створення в області
дієвої й ефективної системи виховної роботи щодо формування у/дітей і
молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування

особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної
особистості, здатної успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин,
професіонал, носій української національної культури.
Програма реалізується через систему взаємопов’язаних проектів:
• «Відповідальна особистість - міцна держава» (тренінги, проекти,
круглі столи, акції та ін.) у 2016 році взяли участь 131 396 учнів та студентів,
113 274 педагогів;
• «Збережи країну для майбутнього» (конкурси, тренінги) у 2016 році
взяли участь 40 224 учнів та студентів;
• «З любов’ю в серці, з вірою в душі» (круглі столи, конкурси,
дискусійні клуби) взяли участь 144 021 учнів та студентської молоді;
• «Соборно жито засіваємо» (тренінги, фестивалі, форуми) у 2016 році
взяли участь 2 437 учнів, 124 педагогів;
• «А мова - це душа народу. Народ без мови не народ» (конкурси,
конференції, фестивалі) у 2016 році взяли участь 131 120 учнів;
• «Ми - українці. Ми - європейці» (конференції, конкурси) у 2016 році
взяли участь 13 848 учнів та педагогів.
Аналіз виконання заходів у 2016 році передбачених чинною Програмою,
засвідчив ряд досягнень, а саме:
• значно збільшено чисельність дітей і молоді, які беруть участь у
заходах національно-патріотичного спрямування. У 2016 році тільки у сфері
системи освіти такими заходами охоплено близько 500 тис. осіб (495065);
• відбувається встановлення партнерських зв’язків між навчальними
закладами Донеччини та навчальними закладами інших областей, проводяться
поїздки учнів та педагогів області до інших регіонів України;
• до виховної роботи з національно-патріотичного' виховання
долучаються громадські організації, батьки та громада.
Починаючи з 2015 року з метою виховання у юнаків та дівчат глибоких
і твердих національно-патріотичних переконань шляхом залучення до
оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи, вивчення
історії українських військових формувань проводиться активна робота щодо
участі учнівської молоді спільно з громадськими організаціями,
військовослужбовцями у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військовопатріотичній грі «Сокіл» («Джура») в рамках реалізації Програми.'
1 ’ а- ,
Робота з національно-патріотичного виховання в області знаходиться на
постійному контролі департаменту освіти і науки.
Також повідомляємо, що рекомендації надані громадською радою при
облдержадміністрації відповідно до вищезазначеного протоколу будуть
враховані в роботі, в межах компетенції, структурними підрозділами?
облдержадміністрації.
'
З повагою
Заступник голови
облдержадміністрації
Биченко Л.А.
Калігаєва Н.Є. 0503680395
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