Підсумки роботи
відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями
та ЗМІ апарату райдержадміністрації у 2016 році
Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації районної державної адміністрації у своїй діяльності
керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, положенням про апарат райдержадміністрації,
регламентом роботи райдержадміністрації, Положенням про відділ.
З метою належної роботи щодо забезпечення організації та проведення у районі
державних свят та пам’ятних дат, відділом підготовлено протягом 2016 року 32
проекти розпоряджень голови райдержадміністрації та 4 розпорядження, які
стосувалися роботи громадської ради та консультацій з громадськістю. Надано 278
інформацій на обласні розпорядження та доручення, 34 інформації – на районні.
Загалом – 312 інформацій (у 2015 році - 268). Також надавалась оперативна
інформація про основні події, що відбуваються в районі.
З метою сприяння розвитку громадянського суспільства у районі відділом
проводиться постійна робота із представниками громадських організацій та
політичних партій, що діють на території району, а також здійснює моніторинг
проведення протестних акцій .
Відділ координує діяльність громадської ради при райдержадміністрації, а також
консультативно-дорадчих органів: молодіжної ради та Ради Церков та релігійних
організацій, утворених ще у 2015 році.
Громадська рада.
Відповідно до Постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Постанови
№285 від 9 квітня 2016 року при Бершадській райдержадміністрації створена та діє
Громадська рада (ГР).
06.04.2016 року відбулося засідання установчих зборів, розпорядженням голови
райдержадміністрації від 07.04.2016 року затверджено склад громадської ради при
Бершадській райдержадміністрації.
До складу Громадської ради включено 35 представник інститутів громадянського
суспільства, обрано голову ГР – Рибака Л.М.,. та заступників. Секретарем
громадської ради обрано головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату РДА – Іванченко
Г.М.
Утворено 4 постійні комісії громадської ради, голови яких увійшли до правління
ГР.
Утворено експертну групу та секретаріат громадської ради. Затверджено склад
постійних комісій та експертної групи.
З початку створення ГР протягом 2016 року відбулось 10 планових засідань
Громадської ради, засідання правління, комісій Громадської ради, зустрічі з
представниками релігійних громад, підготовлено запити до органів виконавчої
влади та проведено ряд інших заходів, як громадськістю, так і участь у заходах, що
проводяться органами влади.

Представники ГР беруть участь у нарадах та колегіях РДА, сесіях районної
ради, конкурсах на заміщення вакантних посад, заходах, що проводяться органами
виконавчої влади; зборі, організації та доставці гуманітарної допомоги на Схід
України (волонтери).
Інформація про діяльність Громадської ради висвітлюється на офіційному вебсайті райдержадміністрації, у районній газеті «Бершадський край».
На офіційному веб – сайті Бершадської РДА висвітлюється діяльність
громадської ради у розділі «Новини» та спеціально створеному розділі
«Громадянське суспільство», де розміщуються законодавча база, Положення,
Регламент, зразки документів, довідки та оголошення, протоколи засідань
правління та засідань громадської ради.
Також матеріали про діяльність громадської ради висвітлюються у районній газеті
«Бершадський край» та на сторінці Фейсбук.
Рада церков та релігійних організацій.
Станом на грудень 2016 року в районі діють 11 релігійних конфесій.
Найчисленніша серед них Українська православна церква – 40 релігійних громад
Московського патріархату та
5 Київського.
Остання православна церква
відкрилась 3 жовтня в селі Серебрія. Участь у відкритті храму взяло керівництво
району – голова райдержадміністрації Іваан Стефанцов та голова районної ради
Михайло Бурлака, храм освячував владика Тульчинський і Брацлавський Іонафан.
Крім того в районі діють:
1. Українська Греко-Католицька церква – 6 релігійних громад
2. Римсько – католицька церква св. Станіслава - 1 релігійна громада
3. Руська православна старообрядницька церква – 1 релігійна громада
4. Подільська конференція Української уніонної церкви Адвентистів сьомого
дня - 1 релігійна громада
5. Вінницьке об’єднання церков Євангельських християн – баптистів - 2
релігійні громади
6. Об’єднання церков християн віри євангельської - п’ятидесятників – 1
зареєстрована + 4 незареєстрованих
7. Свідки Єгови – 1 релігійна громада
8. Іудейська релігійна громада – 1 релігійна громада
9. Християнська Євангельська Церква Живого Бога – 2 релігійні громади.
З метою вивчення міжконфесійних відносин та налагодження міжконфесійного
діалогу в рамках виїзних прийомів громадян керівництвом району здійснювалось
ряд зустрічей з представниками різних релігійних конфесій, які діють на території
району.
Релігійні організації району для своїх потреб використовують більше 40 будівель,
12 з яких перебувають в державному реєстрі нерухомих пам’яток культури
Вінницької області. А саме:
Покровська старообрядницька церква (18 ст) м Бершадь, вул.. Леонтовича,10
Михайлівська церква (1729) с. Баланівка
Іоана Богослова (1808) Б.-Бершадські
Церква Різдва Богородиці 19 ст с. Війтівка

Церква святого Іоана Богослова (1767) М’якохід
Церква Різдва Богородиці (19 ст) с. Ставки
Святопокровська церква та дзвінниця (1873-1875) с. Тернівка
Михайлівська церква (19 ст) с. Тирлівка
Свято георгіївська церква 918730с. Устя
Церква Покрова Богородиці (1884) с. Флорино
Лук’янівська церква (1881) с. Шумилін
Свято-Троїцька церква (1846)с. Яланець
Відділ постійно тримає на контролі ситуацію щодо державно-церковних
відносин та збереження толерантних взаємин, миру та здійснюється робота щодо
порозуміння у релігійному середовищі.
З метою координації міжконфесійного діалогу, розпорядженням голови
райдержадміністрації від 12 серпня 2015 року № 283 «Про районну раду церков і
релігійних організацій при голові Бершадської районної державної адміністрації»
створено Раду церков та релігійних організацій
як міжконфесійний
консультативно-дорадчий орган при голові райдержадміністрації, а також
затверджено Положення про її діяльність.
До складу Ради увійшли представники влади та керівники релігійних управлінь
(конфесій) і релігійних організацій, які діють у районі, статути яких зареєстровані у
встановленому законодавством порядку, загальною кількістю 11 осіб.
За 2016 рік відбулося 4 засідання Ради Церков.
Міжконфесійні заходи. 22 травня 2016 року у Бершадській дитячій музичній
школі ім.Р.Скалецького відбувся міжконфесійний фестиваль духовної пісні
«Великодні дзвони», організований з ініціативи ради церков та релігійних
організацій при райдержадміністрації. У заході взяли участь священнослужителі,
церковні хори та окремі виконавці: Української Православної Церкви Київського
Патріархату, Української Греко–Католицької Церкви, Римсько–Католицької
Церкви, Християнської Євангельської Церкви Живого Бога, Союзу Євангельських
Християн Баптистів, Церкви Преображення Християн Віри Євангельської.
Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та
ЗМІ апарату райдержадміністрації здійснює координаційну та інформаційну
підтримку діяльності Ради церков та релігійних організацій: матеріали проведення
зустрічей висвітлюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі
«Новини» за адресою http://rdabershad.gov.ua та під банером «Рада Церков при
райдержадміністрації» http://rdabershad.gov.ua/gromadyanske-suspilstvo/rada-cerkovi-religiynyh-organizaciy.
Також здійснюється висвітлення діяльності релігійних організацій у районній
газеті «Бершадський край».
Молодіжна рада.
У період І півріччя 2016 року відбулося 2 засідання молодіжної ради при голові
райдержадміністрації.
22.03 2016 року відбулося друге засідання дорадчого органу. Під час зустрічі
представники молоді розглядали питання щодо планування роботи
консультативно-дорадчого органу на 2016 рік. Зокрема, голова молодіжної ради

Дмитро Сокур ознайомив учасників зібрання із проектом річного плану та
окреслив завдання на найближчу перспективу.
В II півріччі активність роботи Молодіжної ради значно зменшилась. Молодь
району не само-організовується. Пропозицій щодо розгляду будь-яких питань на
засіданнях Молодіжної ради не надходило.
Декомунізація.
На виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди
їхньої символіки" у 30 населених пунктах району рішенням сесій 21 сільської та 1
міської рад перейменовано 165 вулиць. З них, у місті Бершадь перейменовано 45
вулиць. Демонтовано пам’ятники Леніну у місті Бершадь, с.Красносілка,
Голдашівка та Чернятка, пам’ятник Г.Котовському - у селі Джулинка, пам’ятник
Карлу Марксу - у с.Красносілка.
Перейменування назв самих населених пунктів на території району не
здійснювалося, так як назви населених пунктів району не містять символіку
комуністичного режиму.
Головам міської та сільських рад відповідно листа Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА №03.1-438 від 10.06.2016 «Про
зміни написів на пам’ятних знаках, що увічнюють пам'ять героїв Другої світової
війни», надіслано лист від 21.06.2016 №01.1-39/2812 «Щодо зміни написів на
пам’ятних знаках», відповідно до якого вказано на необхідність зміни написів на
пам’ятних знаках району, що увічнюють пам'ять героїв Другої світової війни, а
саме: «1941-1945» на «1939-1945».
Стан міжконфесійних відносин та задоволення етнічних потреб нацменшин
На відділ з питань внутрішньої політики також покладено обов’язки щодо
роботи з етнічними меншинами району. Громадських організацій національних
меншин на території району не зареєстровано. З релігійних - одна іудейська
громада. В повному обсязі задовольняються освітні потреби національних меншин
України. 52 дитини в районі навчаються російською мовою.
В загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 33 дитини ромської
національності та 1 дитина відвідує дитячий садочок. У школах району
заступниками директорів з навчально-виховної роботи ведеться облік дітей
шкільного віку ромської національності з метою максимального їх залучення до
навчально-виховного процесу.
З місцевого бюджету видатки для задоволення нацменшин у 2016 році не
виділялись.
У школах не зафіксовано жодного випадку мовно-етнічних конфліктів, випадків
проявів ксенофобії та національної непримиримості.
Щодо наповненості офіційного веб-сайту райдержадміністрації.
Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та
засобами ЗМІ апарату райдержадміністрації є головним виконавцем із
забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Бершадської районної
державної адміністрації .

Відділ щомісячно здійснює аналіз поданої інформації структурними
підрозділами та територіальними установами.
Наповненість сайту чисельно не є постійною. Так, на сайті розміщено протягом
2016 року 2096 інформацій, а саме:
- січень 164 інформації,
- лютий – 171
- березень – 202
-квітень – 206
- травень – 180
-червень – 165
- липень- 158
- серпень – 138
- вересень – 160
- жовтень – 171
- листопад – 161
- грудень – 220.
Відділом з питань внутрішньої політики надано більше половини інформації з
вказаної кількості. Найбільшу активність протягом року щодо наповненості вебсайту проявляли відділ освіти, відділ культури та туризму, відділ економічного
розвитку та інфраструктури. Найменш активними залишаються РЦ СССДМ, відділ
сім’ї, молоді та спорту.
З метою зручного доступу до інформації протягом 2016 року відділом з
питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ
апарату райдержадміністрації на веб-сайті вносилися зміни.
Створено банер «На допомогу захисникам Батьківщини», під яким розміщено
довідник із рекомендаціями та довідковою інформацією для учасників АТО та їх
сімей.
Основні заходи, проведені відділом у 2016 році
З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської свідомості,
збереження історичної пам’яті та національно-культурних традицій у 2016 році
відділом проводилася робота щодо організації, координації та проведення заходів,
а саме:
відзначення визначних подій в історії нашої держави та краю – Дня
Соборності України, День визволення Бершадщини від німецько – фашистських
загарбників, річниця виведення військ з Республіки Афганістан, Дня Конституції ,
Дня Державного Прапора України, річниці Незалежності України, Дня захисника
України, Дня Гідності та Свободи та інші;
вшанування пам’яті жертв трагедій українського народу - річниць
Чорнобильської трагедії, вшанування пам’яті жертв Голокосту, Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні, вшанування пам’яті жертв
політичних репресій, День пам'яті жертв голодомору, Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, загиблих у зоні проведення АТО
українських військових та всіх борців за волю і незалежність України та інші.

Проведення усіх заходів анонсувалось та висвітлювалось через офіційний вебсайт Бершадської райдержадміністрації в рубриці «Новини».
Співпраця із ЗМІ
Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та
ЗМІ тісно співпрацює з редакцією районної газети «Бершадський край». Редакція
постійно розміщує подані відділом матеріали на сторінках газети. В 2016 році
жоден номер «Бершадського краю» не вийшов у друк без матеріалів відділу.
На 2016 рік було заплановано відповідно до Програми висвітлення діяльності
органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування 99 тис грн. для
фінансування висвітлення діяльності органів виконавчої влади.
Розпорядженням голови райдержадміністрації №456 від 29.09.2016 року «Про
структуру апарату райдержадміністрації» відділ з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації ліквідовано
та створено відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю.

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Л.Гаврилишина

