

ПРОЕКТ                                                             
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення "Про затвердження Міської програми підтримки діяльності громадських  об’єднань  міста Одеси на 2013 рік"

 	Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись положеннями Законів України "Про громадські об'єднання", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про національні меншини в Україні", "Про благодійництво та благодійні організації", з метою підтримки діяльності громадських об’єднань ветеранів, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, національних меншин, благодійних організацій (фондів) та інших некомерційних об’єднань громадян міста Одеси як інституцій громадянського суспільства, консолідації їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади міста, шляхом надання практичної, методичної, організаційної, матеріальної і фінансової підтримки їх статутній діяльності, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення "Про затвердження Міської програми підтримки діяльності громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік" (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Герасименко Т.В.


Міський голова								О. Костусєв



Керуюча справами							Т. Герасименко








Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№
Про затвердження Міської програми підтримки діяльності громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік

 	Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України                               "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись положеннями Законів України "Про громадські об'єднання", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про національні меншини в Україні", "Про благодійництво та благодійні організації", з метою підтримки діяльності громадських об’єднань ветеранів, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, національних меншин, благодійних організацій (фондів) та інших некомерційних об’єднань громадян міста Одеси як інституцій громадянського суспільства, консолідації їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади міста, шляхом надання практичної, методичної, організаційної, матеріальної і фінансової підтримки їх статутній діяльності, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську програму підтримки діяльності громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік (додаток 1).

2. Затвердити Порядок забезпечення надання матеріальної і фінансової підтримки громадським об’єднанням міста Одеси на 2013 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з культури, духовності та взаємодії з громадськими об’єднаннями.
 
 
Міський голова		            					О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами			               			Т. Герасименко



    Додаток 
                                                                           до рішення Одеської міської ради
                                                                           від 	
                                                                           № 



Міська програма 
підтримки діяльності громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік
(далі – Програма)

1. Паспорт Програми.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 
3. Визначення мети Програми. 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми. 
5. Перелік заходів та завдань Програми. 
6. Очікувані результати та ефективність Програми.
7. Координація та контроль ходу виконання Програми. 


1. Паспорт Програми

Міська програма підтримки діяльності 
громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік
(найменування міської цільової програми)


1. Ініціатор розроблення Програми – департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
2. Розробник Програми – департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.                         
3. Співрозробники Програми – немає.
4. Відповідальний виконавець Програми – департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради. 
5. Учасники Програми – департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, громадські об’єднання ветеранів, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, національних меншин (національно-культурні товариства), благодійні організації (фонди) та інші некомерційні об’єднання громадян (далі  - громадські об’єднання) міста Одеси та їхні члени.
6. Термін реалізації Програми – протягом 2013 року.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, – 1 430,0 тис.грн (із загального фонду – 1 430,0 тис.грн), за рахунок коштів бюджету міста Одеси – 1 430,0 тис.грн.

2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма

Актуальність проблеми підвищення громадянської активності у суспільному житті, зокрема в її інституалізованих формах, однією з найпоширеніших серед яких є громадські об’єднання міста Одеси, визначається як стратегічними пріоритетами міста, так і особливостями його суспільно-політичного становища. 
Державна політика щодо вирішення проблем і сприяння розвитку етносоціального громадянського суспільства реалізується переважно через пріоритетні напрямки взаємодії органів влади та органів місцевого самоврядування з його інститутами шляхом:
- налагодження плідного діалогу між владою, неурядовими організаціями та громадянами;
- створення сприятливих законодавчих умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, підтримки їх фінансової спроможності;
	- сприяння розвитку філантропії та меценатства, створення економічних (податкових) стимулів для бізнесу і громадян з метою підтримки ними інститутів громадянського суспільства;
	- розвитку державного замовлення інститутів громадянського суспільства на надання соціальних послуг населенню. 
	Жоден із вказаних напрямків не може дати очікуваного ефекту без достатнього рівня громадської активності, в той час як успіхи в їх реалізації будуть стимулювати її підвищення.
	У період з липня 1992 року по грудень 2012 року органами місцевого самоврядування м. Одеси зареєстровано 1756 об'єднань громадян, із яких                  1320 об'єднань громадян шляхом реєстрації та 436 – шляхом повідомлення про заснування.
	Однак, лише частина цих об'єднань дійсно функціонує постійно (від 14 % до 40 %), інші  існують лише формально.
	Поле діяльності громадських організацій охоплює різні сфери суспільного життя. За даними опитування Творчого центру Каунтерпарт (ТЦК) найбільша кількість їх працює у секторах «діти і молодь» (45 %), «соціальні питання» (38 %), «права людини» (31 %), «громадянська освіта» (28 %), «розвиток сектору НУО» (19 %). 
	Серед видів діяльності громадських організацій найбільш поширеними є захист інтересів своїх членів та їх лобіювання (42 %), тренінги та консультування (41 %),  поширення інформації (35 %), освітянська діяльність (34 %), надання соціальних послуг (31 %). Серед груп, що представляють клієнтів неурядових організацій, найбільш значними є молодь (48 %), члени організації (28 %), діти (23 %), студенти (23 %) та інше населення (22 %).
Завдяки матеріально-фінансовій підтримці статутної діяльності громадських об'єднань міста Одеси за кошти міського бюджету стійкою виявилася тенденція до зміцнення матеріально-технічної бази міських громадських організацій. Кількість організацій, які мають офісне приміщення, зросла з 2006 р. до 2012 р. із 40 % до 70 %, офісні меблі – на  11 % (з 27 % до                     38 %), телефон – на 12 %, комп’ютер – на 26 %, доступ до Інтернету та електронної пошти – на 28 % (з 23 % до 51 %), власний веб-сайт – на 13 %                        (з 12 % до 25 %).
Однак, незважаючи на це, вкрай низьким залишається ступінь залучення громадян до діяльності інститутів громадянського суспільства. Переважна більшість опитаних громадян (83,6 %) заявили, що не належать до жодної з громадських чи політичних організацій чи рухів. Громадяни не вбачають можливості використання громадських організацій для відстоювання власних інтересів.
Вказана позиція має й більш конкретні причини: зайнятість громадян повсякденними проблемами виживання, недостатня інформованість про існуючі громадські організації та ефективність їх діяльності, пасивність самих громадських організацій щодо інформування громадян та їх залучення до своєї діяльності. 
Програма спрямована на подальше вирішення наступних проблем                   міста Одеси:
- соціальні проблеми різних категорій населення, у тому числі національних меншин, інтереси яких представляють міські громадські об’єднання (національно-культурні товариства);
- відсутність у громадських об’єднань (національно-культурних товариств) належної ресурсної бази та фінансів на проведення заходів для виконання своїх статутних завдань;
- недостатній рівень співпраці між органами місцевого самоврядування і громадськими об’єднаннями (національно-культурними товариствами), які здійснюють свою громадську діяльність на адміністративній території                       міста Одеси, під час вирішення наявних проблем.
	Питання розвитку національних спільнот полягають не лише у площині вирішення їх культурних та освітніх проблем, а постають, передусім, як питання етносоціальної політики, в центрі якої потреби соціального розвитку людини, колективу та етнічної одиниці. Тому громадські об'єднання національних меншин міста на перший план висувають завдання розвитку культури свого етносу та захист соціально-культурних інтересів своїх членів.
Налагодження оперативного діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування м. Одеси та громадськими об’єднаннями (етнічними структурами), залучення їхніх членів до вирішення проблем етносоціального розвитку суспільства в цілому відповідає Закону України "Про національні меншини в Україні".

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є підтримка діяльності і сприяння розвитку громадських об’єднань міста Одеси шляхом надання практичної, методичної, організаційної, матеріальної  і фінансової підтримки їх статутній діяльності.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів                            та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми


Сприяння розвитку  громадських об’єднань як інституцій громадянського суспільства, консолідація їхніх зусиль, спрямованих на вирішення проблем територіальної громади міста Одеси, шляхом надання практичної, методичної, організаційної, матеріальної і фінансової підтримки їх статутній діяльності є одним із напрямків реалізації шляхів формування громадянського суспільства, його демократизації, утвердження громадських об’єднань як основи громадянського суспільства. 
Основними засобами розв’язання проблеми територіальної громади                міста є:
	1) організація роботи громадських консультативно-дорадчих органів при Одеському міському голові; 
  	2) організація і проведення семінарів, конференцій, "круглих столів";  
3) проведення загальноміських заходів із залучення громадських об’єднань міста;
4) надання матеріально-фінансової підтримки громадським об’єднанням міста та їхнім членам;
5) проведення конкурсу-фестивалю недільних шкіл серед національно-культурних товариств міста; 
4) висвітлення діяльності громадських об’єднань у засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті Одеської міської ради, у друкованих виданнях Одеської міської ради, радіо-  і телепередачах тощо; 
5) проведення моніторингу ефективності роботи громадських об’єднань; 
6) залучення громадських об’єднань до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті міста Одеси, у т.ч. до розроблення і реалізації державної та місцевої етнополітики. 


Ресурсне забезпечення Програми

Міська програма підтримки діяльності 
громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік
(найменування міської цільової програми)

                                                                                                               Таблиця № 1

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Виконання Програми
Усього витрат
на виконання Програми
(тис.грн)


І етап – 2013 рік
(тис.грн)



Усього,  в  т.ч.


1 430,0


1 430,0



Державний бюджет



-


-



Бюджет міста Одеси



1 430,0


1 430,0



Інші джерела



-


-


Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

5. Перелік заходів та завдань Програми

У соціумі сьогодні створюються нові суспільні зв'язки, які виходять за межі дії влади та упорядкування яких є актуальними питаннями. Зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не вистачить без широкої участі громадськості, без бажання згуртуватися з метою вирішення найбільш актуальних питань в життєдіяльності інституцій громадянського суспільства.
Виходячи з пріоритетів внутрішньої політики держави, на місцевому рівні слід враховувати комплекс заходів, необхідних для вирішення найгостріших проблем громадських об’єднань та їхніх членів.


Завдання Програми: 	 
      
          Таблиця № 2 


№
з/п

Завдання

1.

Забезпечення надання матеріальної і фінансової підтримки громадським об’єднанням та їхнім членам 


2.

Підтримка видавничої діяльності громадських об’єднань та їхніх членів
 

Сучасний суспільний розвиток території, громади, її окремих груп неможливий без участі громадського компоненту та громадянського представництва.

Одеська міська рада розглядає неурядові громадські організації як рівноправних партнерів у вирішенні питань місцевого значення. Саме стан розвитку відносин між Одеською міською радою, структурними підрозділами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства засвідчує демократичність і публічність процесів управління громадою та реалістичність кроків подальшого становлення громадянського суспільства в місті Одесі.
Слід зазначити, що такий розвиток має базуватися на принципах взаємоповаги, партнерства, делегування повноважень, прозорості, постійного діалогу і взаємодії на належному рівні.





Завдання та заходи  Програми

Міська програма підтримки діяльності
громадських об’єднань міста Одеси на 2013 рік
(найменування міської цільової програми)


                                               													            Таблиця № 3



Найменування завдань


Найменування показника


Значення показника


Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний бюджет, бюджет           міста Одеси, інші джерела)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів       для виконання завдань,
тис.грн

У тому числі                     за 
2013 рік,
тис.грн



усього


за 

2013 р.







Міська програма підтримки діяльності громадських  об’єднань  міста Одеси на 2013 рік 












     Разом за Програмою



1 430,0

1 430,0





У тому числі



державний бюджет


-

-






департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 


бюджет
м. Одеси

1 430,0

1 430,0





1. Забезпечення надання матеріальної і фінансової підтримки громадським об’єднанням та їхнім членам 




                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    




                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    






                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    












Разом по завданню на забезпечення матеріальної і фінансової підтримки громадських об’єднань та їхніх членів, тис.грн



1 182,0

1 182,0





У тому числі:



державний бюджет


-

-






департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 


бюджет
м. Одеси

1 182,0

1 182,0


Кількість 
загальноміських заходів, од.


50


50


	Підтримка громадських об’єднань та їхніх членів при організації проведення загальноміських заходів










департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

275,0

275,0


Середній розмір підтримки громадських об’єднань при проведенні загальноміських заходів, грн


5 500


5 500 







Кількість членів громадських об’єднань, яких планується  матеріально заохотити, осіб

300


300


1.2.   Матеріальне  заохочення  членів громадських об’єднань




департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

270,0

270,0


Середній розмір заохочення на одну особу, грн


900


900







Кількість пам’ятних дат і свят, од. 

10


10


	 Відзначення пам’ятних

дат і свят




департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

40,0

40,0

Середній розмір витрат на одну пам’ятну дату (свято), грн


4 000


4 000











                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    






                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    

Кількість громад-ських об’єднань, яким планується надати підтримку з оплати комунальних послуг, послуг  поштового  та електрозв’язку тощо, од.


10


10


1.4. Надання підтримки для оплати комунальних послуг (в межах середніх норм споживання), послуг  поштового та електрозв’язку тощо









департамент інформації та зв'язків з                                                  Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

10,0

10,0


Середній розмір підтримки громадських об’єднань з питань оплати комунальних послуг, послуг  поштового  та електрозв’язку тощо, грн


1 000


1 000








Кількість поїздок,  що плануються, од.


10


10


1.5. Надання громадським об’єднанням підтримки для оплати вартості відряджень у встановленому законодавством порядку 

департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

20,0

20,0

Середній розмір вартості однієї поїздки, грн


2 000


2 000





 

Кількість періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних, методичних видань тощо планується придбати, од.

60


60

1.6. Оплата вартості періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних, методичних видань тощо











департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

60,0

60,0


Середня вартість одного періодичного, довідкового, інформаційного, аналітичного, методичного видання, грн 


1 000

1 000








Кількість  іногородніх (іноземних) делегацій громадських об’єднань планується обслуговувати на території 
м. Одеси, од.                                           

15


15

1.7. Оплата обслуговування іногородніх (іноземних) делегацій громадських об’єднань на території м. Одеси






департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

60,0

60,0


Середній розмір обслуговування однієї іногородньої (іноземної) делегації громадських об’єднань на території 
м. Одеси, грн


4 000


4 000








Кількість громадських об’єднань, яким планується придбати обладнання, інвентар, канцелярські вироби, витратні матеріали тощо, од.


20


20

1.8. Придбання для громадських об’єднань обладнання, інвентарю, канцелярських виробів, витратних матеріалів тощо






















департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

80,0

80,0


Середній розмір підтримки для  придбання громадським об’єднанням обладнання, інвентарю, канцелярських виробів, витратних матеріалів тощо, грн


4 000


4 000








Кількість екскурсійних поїздок, од.


5


5

   
1.9. Оплата екскурсійних поїздок (автобусами, залізничним і морським (річним) транспортом)  пам'ятними та історичними місцями у межах України та держав СНД


департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 

бюджет
міста Одеси

80,0

80,0


Середній розмір однієї екскурсійної поїздки, грн


16 000


16 000








Кількість громадських об’єднань, яким планується надати підтримку з ремонту інвентарю, обладнання, інструменту тощо, од.


10


10

1.10. Надання підтримки з ремонту інвентарю, обладнання, інструменту, у т.ч. музичного, лише того, яке є власністю громадських об’єднань, тощо














департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

20,0

20,0


Середній розмір підтримки для  ремонту інвентарю, обладнання, інструменту тощо, грн


2 000


2 000








Кількість громадських об’єднань, яким планується надати підтримку для придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та                     веб-сторінок, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадським об’єднанням, од.


5


5


1.11. Оплата громадським об’єднанням послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та                 веб-сторінок, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадським об’єднанням, що надаються державними нотаріальними конторами (приватними нотаріусами) у встановленому законодавством порядку


департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

50,0

50,0


Середній розмір підтримки для  придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб- сторінок, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадським об’єднанням, грн


10 000


10 000








Кількість громадських об’єднань національних меншин, яким планується надати підтримку з оплати вартості виготовлення костюмованого одягу, банерів, декорацій, макетів тощо, од.


10


10


1.12. Надання громадським об’єднанням національних меншин підтримки з оплати вартості виготовлення костюмованого одягу, банерів, декорацій, макетів тощо





















департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

100,0

100,0


Середній розмір підтримки громадських об’єднань національних меншин для оплати вартості виготовлення костюмованого одягу, банерів, декорацій, макетів тощо, грн


10 000


10 000








Кількість громадських об’єднань, яким планується надати підтримку для оформлення стендів документації (наглядної агітації) тощо, од.


10


10


1.13. Надання підтримки для оформлення стендів документації (наглядної агітації) тощо








 








департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

60,0

60,0


Середній розмір підтримки для оформлення стендів документації (наглядної агітації) тощо, грн

6 000


6 000








Кількість громадських об’єднань, яким планується надати підтримку для  виготовлення Державних Прапорів 
(з древками), міської символіки (малих гербів міста Одеси, прапорів міста Одеси з древками), тумб для прапорів тощо, од.


8


8


1.14.  Оплата послуг з виготовлення для офісів громадських об’єднань Державних Прапорів 
(з древками), міської символіки (малих гербів міста Одеси, прапорів міста Одеси з древками), тумб для прапорів тощо








департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

32,0

32,0


Середній розмір підтримки для виготовлення Державних Прапорів 
(з древками), міської символіки (малих гербів міста Одеси, прапорів міста Одеси з древками), тумб для прапорів тощо, грн


4 000


4 000








Кількість громадських об’єднань, яким планується надати підтримку для придбання сувенірної продукції, кубків, вимпелів тощо, од.


5


5


	Надання підтримки для придбання сувенірної продукції, кубків, вимпелів тощо

















департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 



бюджет
міста Одеси

25,0

25,0


Середній розмір підтримки для придбання сувенірної продукції, кубків, вимпелів тощо, грн

5 000


5 000









2. Підтримка видавничої діяльності громадських об’єднань та їхніх членів

                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    



















Разом по завданню на забезпечення надання підтримки видавничої діяльності громадських об’єднань та їхніх членів, тис.грн




248,0


248,0





У тому числі:



державний бюджет


-

-






департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 


бюджет
м. Одеси

248,0

248,0


Кількість тиражів книжок 
(мемуарів, 
спогадів, віршів тощо), од.


8

8

2.1. Видання книжок 
(мемуарів, спогадів, віршів тощо)

департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 

бюджет
міста Одеси

96,0

96,0


Середня вартість одного тиражу книжок 
(мемуарів, спогадів, віршів тощо), грн


12 000


12 000







Кількість тиражів брошур (методичних посібників тощо), од.


4

4

2.2. Видання брошур (методичних посібників тощо)



 






департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 

бюджет
міста Одеси

24,0

24,0


Середня вартість одного тиражу брошур (методичних посібників тощо), грн


6 000


6 000








Кількість тиражів іншої поліграфічної продукції, од.


16

16

2.3. Видання іншої поліграфічної продукції









департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 

бюджет
міста Одеси

80,0

80,0


Середня вартість однієї послуги з видання іншої поліграфічної продукції, грн

5 000


5 000








Кількість тиражів вісника, од.


4

4

2.4.  Видання вісника Ради представників національно-культурних товариств при Одеському міському голові

департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 


бюджет
м. Одеси

40,0

40,0


Середня вартість одного тиражу вісника, грн


10 000


10 000







Кількість примірників календаря, од.


160

160

2.5.  Видання календаря Ради представників національно-культурних товариств при Одеському міському голові

департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради 


бюджет
м. Одеси

8,0

10,0


Середня вартість одного календаря, грн

50


50







                            





6. Очікувані результати та ефективність Програми у 2013 році

Завдяки фінансовій підтримці громадських об'єднань міста Одеси в межах Програми поліпшиться їх організаційна спроможність і матеріальне становище, підвищиться рівень творчої самореалізації їхніх членів, що сприятиме розвитку демократичного громадянського суспільства, підвищенню рівня взаємодії органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, рівня їх співпраці.

7. Координація та контроль ходу виконання Програми

Виконання заходів Програми здійснює департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (далі – департамент) із залученням громадських об'єднань міста Одеси.
Згідно з наданими повноваженнями і покладеними обов’язками саме до компетенції департаменту відносяться питання щодо організації взаємодії з громадськими об'єднаннями міста Одеси.
Про організацію та проведення департаментом загальноміських заходів,
відзначення пам’ятних дат і свят, матеріального  заохочення  членів громадських об’єднань,	оплати комунальних послуг, послуг  поштового та електрозв’язку тощо, зазначених у таблиці № 3, із залученням громадських об’єднань                  (у т.ч. Всеукраїнських і міжнародних громадських, благодійних та інших об’єднань) в кожному окремому випадку головний розпорядник коштів готує відповідний проект розпорядження міського голови, в тому числі при нагородженні чи/або визначенні переможців загальноміських конкурсів, естафет, фестивалів, конгресів готується відповідне розпорядження міського голови. 
Контроль за виконанням заходів (завдань) Програми, цільовим використанням коштів здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Департамент щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним подає управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів (завдань) Програми. 
Про хід виконання Програми її відповідальний виконавець звітує перед виконавчим комітетом Одеської міської ради, а підсумковий звіт у місячний термін після закінчення дії Програми департамент публікує у газеті  "Одеський вісник" та розміщує на сторінках офіційного сайту Одеської міської ради.




        Секретар ради	          		                                            О. Бриндак   
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