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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
За роки незалежності України місцеве самоврядування стало могутнім
рушієм економічних та соціальних перетворень, та проголошений у Конституції
України принцип самостійності територіальних громад на практиці майже не
реалізується. Жителі міста, продовжують вважати, що за вирішення всіх проблем
відповідає місцева влада. Позбавлення громади ініціативи та відповідальності
щодо соціально-економічного розвитку своєї території призвело до втрати
взаємозв'язку між владою та громадою. Для подолання такої пасивності
необхідно навчити населення міста технологіям розв'язання проблем розвитку та
створити організації громад, які допоможуть об'єднати погляди жителів.
Сьогодні в Україні громада будь-якого населеного пункту
першочергово відчуває на собі загострення тих проблем економічного та
соціального розвитку, які супроводжують її у повсякденному житті.
Сукупність певних взаємопов'язаних та взаємообумовлених чинників прямо
впливає на незадоволеність рівнем життя та середовищем, у якому людина
здійснює певний вид діяльності, розвивається та самореалізовується. Жителі
міста постійно нарікають на недостатньо якісні житлово-комунальні послуги,
погану екологію та недосконалу інфраструктуру.
Саме методологія громадського бюджетування, як форма прямої
демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в
якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну
пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб та на що
витрачати частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми.
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2. Мета та принципи Програми
Головна мета Програми – посилення впливу громади на якість життя у
своєму місті, підвищення відповідальності жителів за його розвиток.
Програма підтримки ініціатив жителів м.Долинська на 2020 рік
спрямована на:
стимулювання та сприяння створенню організацій, покликаних
розвивати громадські ініціативи, заохочування членів територіальної
громади до активізації своїх позицій;
надання можливості кожному жителю міста визначити проблему, яка,
на його думку, потребує нагального 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 та публічності.
Головним принципом Програми є зосередження спільних зусиль влади
та громади на пріоритетних питаннях розвитку міста на основі законності,
ефективності та доцільності.
Кошти Програми можуть бути використані на наступні цілі:
1. Благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку (встановлення
контейнерних площадок, облаштування пішохідних та велосипедних
доріжок, озеленення та освітлення прибудинкової території, встановлення
дитячих та спортивних майданчиків, будівництво фонтанів тощо).
2. Організація дозвілля (проведення спортивно-масових заходів,
конкурсів, концертів, святкування ювілейних дат, культурно-мистецьких
заходів, облаштування ігрових кімнат для дітей, підтримка творчої та
обдарованої молоді, тощо).
3. Покращення екологічної ситуації у місті (запобігання та ліквідація
забруднення навколишнього середовища, створення нових зелених зон,
облаштування годівничок для птахів та шпаківень, встановлення контейнерів
для роздільного збирання ТПВ, тощо).
4. Розбудова, збереження та відновлення історично-культурної
спадщини міста (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток архітектури,
встановлення інформаційних таблиць, тощо).
5. Впровадження енергозберігаючих, енерговідновлювальних та
енергоощадних заходів.
6. Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив
(створення умов для самовираження дітей та молоді).
7. Інші суспільно-корисні соціальні проекти.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, термінів виконання завдань, заходів
Реалізація Програми відбуватиметься шляхом проведення Конкурсу на
визначення кращих громадських ініціатив відповідно до Порядку наведеному
в додатку (додається).
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На реалізацію Програми передбачається 200,00 тис. грн коштів
бюджету міста. Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого
законодавства України за рахунок коштів міського бюджету та на умовах
співфінансування жителів міста.
Вартість (бюджет) реалізації однієї ініціативи не повинна перевищувати
100,0 тис. грн з міського бюджету.
Співфінансування учасників ініціативної групи (жителів міста) у розмірі
не менше 10% від загальної вартості проекту однієї ініціативи.
Співфінансування програми може також забезпечуватись не лише за кошти
учасників ініціативної групи, а й за кошти соціально-відповідального бізнесу.
На інформаційну кампанію та промоцію виділяється 2% від загального
річного бюджету Програми.
Відповідальними (головними) виконавцями Програми є відділи міської
ради, до повноважень яких відноситься реалізація ініціатив. Відповідальні
виконавці протягом усього строку реалізації ініціатив забезпечують цільове та
ефективне використання бюджетних коштів.
4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання
бюджетних коштів та результативні показники
Основним завданням Програми є активізація співпраці громадян та
Долинської міської ради шляхом реалізації громадських ініціатив (проектів),
які здобудуть найбільшу підтримку жителів міста.
Результати реалізації:
виховання почуття відповідальності та патріотизму;
підвищення суспільної активності молодих громадян;
першочергове врахування думки та пропозицій громадськості у
вирішенні пріоритетних завдань розвитку території;
побудова комфортного та прогресивного міста.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
Координаційна рада з реалізації Програми. Звіт про виконання Програми
відбувається на сесії міської ради протягом двох місяців року, наступного за
звітним та публікується на офіційному сайті міської ради.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить обізнаність жителів міста щодо
можливостей реалізації ініціативних ідей, покращить рівень їх знань у
підготовці проектних пропозицій, стимулює активізацію громадських
ініціатив спрямованих на залучення додаткових коштів на розвиток міста.
Очікувані результати виконання Програми:
налагодження конструктивної співпраці громадян і влади;
активізація участі громадськості у реалізації Програми;
першочергове врахування думки та пропозицій громадськості у
вирішенні пріоритетних завдань розвитку території;
побудова комфортного та прогресивного міста.
______________________

