Довідка
Фонд сприяння органам самоорганізації населення має напрацьований досвід співпраці з громадськістю в лобіюванні інтересів
громади, створення нових підходів взаємодії “влада-громада”. Так,
Фондом сприяння самоорганізації населення спільно з виконкомом
Бердянської міської ради:
у 2003 р. впроваджено систему управління якістю згідно з міжнародними стандартами ISO 9001:2000 на муніципальні послуги у
виконкомі Бердянської міської ради;
у 2003 р. створено Центр надання муніципальних послуг виконкому для жителів міста й відділ по роботі з документами дозвільного
характеру “Єдиний офіс” для суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонують у рамках системи управління якістю;

Проект

у 2004 р. відкрито Центри громадських ініціатив у всіх мікрорайонах міста;
у 2005 р. відкрито Майстерню муніципального управління, яка
узагальнює та розповсюджує інноваційний досвід виконавчого комітету Бердянської міської ради;

Створення системи

у 2012 – 2013 рр створено Єдиний інтегрований центр надання
адміністративних послуг у м. Бердянську. .
Німецький фонд Маршалла це
організація діяльність якої, спрямована на зміцнення трансатлантичної співпрацю на регіональному, національному та глобальному
рівні в дусі Плану Маршалла. Заснований в 1972 році як безпартійна, некомерційна установа як дар Німеччини в пам'ять допомоги,
яку отримала Європа в післявоєнні роки від США.
Чорноморський траст регіонального співробітництва є проектом
німецького фонду Маршалла, що створений для використання величезної цивільний енергії Чорноморського регіону, регіональної інтеграції і ефективного управління.
Загальна мета Чорноморського тресту – посилення довіри між
громадянами в суспільних інституціях, зростання значення участі
громадян у демократичному процесі, сприяння впливу громадянського суспільства у вирішенні конфліктів і розвитку регіональних і
транскордонних зв'язків у державних, приватних і некомерційних
секторах.
Країни, включені до роботи Чорноморського тресту: Вірменія,
Азербайджан, Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, Туреччина й Україна.

Думки, висловлені у письмовій або електронній публікації, не обов'язково відображають
точку зору Чорноморського трасту фонду Маршалла «Німеччина-США», або його партнерів
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Мета та завдання
проекту

Проект спрямовано на
підтримку розвитку громадянського суспільства в
Україні через підвищення
поінформованості жителів
міста про функціонування

Громадянське суспільство - сфера самореалізації вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій та
організацій, захищених
відповідними законами
від прямого втручання з
боку державної влади.

системи надання медичних послуг.

Проектна діяльність

Очікувані результати проекту

I етап - Аналіз поточного стану надання й фі-



нансування медичних послуг у м.Бердянську,

ІІ етап - Розробка системи участі громади у
програми фінансування медичної допомоги.

медичної галузі міста



Участь громадськості у прийнятті владних
рішень (бюджетні програми)

ІІІ етап - Розробка системи он-лайн інформумедичних послуг та витрати бюджетних

Термін реалізації проекту: травень 2015 – квітень 2016 р.

Актуалізація стратегічних напрямів розвитку

плануванні бюджетних програм на прикладі

1. Розробка інформаційного медичного порталу
міста, де буде акумульовано інформацію про всі
медичні установи, їх послуги, регламенти та
фінансування.

Проект є також адвокаційною кампанією щодо
забезпечення фінансування з місцевих бюджетів
актуальних для громади напрямків через залучення
громадськості до процесів планування й моніторингу використання бюджетів, оцінки раціональності
їх реалізації.

«Медичний

портал Бердянська»



вання населення про організацію надання

3. Моніторинг витрат бюджетних коштів, виділених на медичні послуги в місті.

інтернет-сайт

потреб та ступеня їх задоволення.

Завдання проекту:

2. Залучення широких верств населення, зокрема
медиків і жителів міста, до обговорення проблем функціонування й фінансування системи
медичних послуг у місті.

Інформаційний
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коштів “Медичний портал Бердянська”
ІV етап - Розробка системи моніторингу за
використанням бюджетних коштів
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Систе

V етап - Завершення проекту
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