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Стаття 23

Стаття 23

1. Члени територіальної громади можуть брати
участь у здійсненні місцевого самоврядування через
участь у діяльності зареєстрованих в установленому
законом порядку місцевих осередків політичних
партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.

1. Члени територіальної громади можуть брати
участь у здійсненні місцевого самоврядування через
участь у діяльності зареєстрованих в установленому
законом порядку місцевих осередків політичних
партій, громадські організації та їх відокремлені
підрозділи, що здійснюють свою діяльність в місті Дніпропетровську, професійні і творчі спілки.

2. Місцеві осередки політичних партій, громадських
організацій відповідно до законодавства:

2. Місцеві осередки політичних партій, громадських
організацій відповідно до законодавства:

- беруть участь у місцевих виборах;

- беруть участь у місцевих виборах;

- через своїх депутатів у міській та районних радах - через своїх депутатів у міській та районних радах
беруть участь у виробленні та здійсненні міської беруть участь у виробленні та здійсненні міської
політики;
політики;
- сприяють залученню членів територіальної грома- - сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально- ди до обговорення важливих питань соціальноекономічного та культурного розвитку міста;
економічного та культурного розвитку міста;
- через своїх представників беруть участь у роботі - через своїх представників беруть участь у роботі
громадської ради та інших консультативних органів громадської ради та інших консультативних органів
при міському голові.
при міському голові.
3. Місцеві осередки політичних партій відповідно до
Закону України "Про політичні партії в Україні"
можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

3. Місцеві осередки політичних партій відповідно до
Закону України "Про політичні партії в Україні"
можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.
4. Для забезпечення участі громадян у вирішенні
питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної
взаємодії органів місцевого самоврядування з
громадськістю, врахування громадської думки
під час прийняття актів органами та посадовими
особами місцевого самоврядування утворюється
громадська рада при Дніпропетровській міській
раді, до складу якої обираються представники
громадських організацій міста. Порядок формування та діяльності громадської ради при Дніпропетровській міській раді визначається положенням, яке затверджується Дніпропетровською
міською радою.

4. Не допускається створення і діяльність структур- 5. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у виконавчих орга- них осередків політичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування.
нах місцевого самоврядування.
5. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї,
а також сприяти політичним партіям, якщо інше не
передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

6. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї,
а також сприяти політичним партіям, якщо інше не
передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

6. Об’єднання профспілок міста, підприємців та
промисловців разом з виконавчим комітетом міської
ради утворюють раду соціального партнерства міста
та щорічно укладають регіональну угоду для здійснення співробітництва у процесі формування та реалізації соціально-економічної політики, узгодженого
вирішення питань, що виникають у соціальнотрудовій сфері.

6. Об’єднання профспілок міста, підприємців та
промисловців разом з виконавчим комітетом міської
ради утворюють раду соціального партнерства міста
та щорічно укладають регіональну угоду для здійснення співробітництва у процесі формування та реалізації соціально-економічної політики, узгодженого
вирішення питань, що виникають у соціальнотрудовій сфері.

7. Виконавчий комітет міської ради за пропозицією
об’єднання профспілок міста розглядає на своїх засіданнях хід укладання і виконання колективних
договорів на підприємствах, установах і організаціях міста.

7. Виконавчий комітет міської ради за пропозицією
об’єднання профспілок міста розглядає на своїх засіданнях хід укладання і виконання колективних
договорів на підприємствах, установах і організаціях
міста.
8. Громадські об’єднання, благодійні організації,
органи самоорганізації населення можуть залучатись на конкурсній основі до вирішення пріоритетних проблем територіальної громади із застосуванням механізму соціального замовлення в
порядку, визначеному Дніпропетровською міською радою.

Стаття 57

Стаття 57

...

...

2. Діяльність з вирішення екологічних питань міста
реалізується за допомогою складання спеціальних
програм екологічного розвитку міста і його територій, розробки екологічних розділів у комплексних
програмах міського розвитку, обліку екологічної
ініціативи городян, виділення бюджетного фінансування екологічних проблем, вироблення санкцій до
порушників екологічних норм, розробки і реалізації
екологічних проектів.

2. Діяльність з вирішення екологічних питань міста
реалізується за допомогою складання спеціальних
програм екологічного розвитку міста і його територій, розробки екологічних розділів у комплексних
програмах міського розвитку, обліку екологічної
ініціативи городян, врахування громадської думки
при вирішенні питань, що стосуються впливу на
навколишнє середовище, виділення бюджетного
фінансування екологічних проблем, вироблення
санкцій до порушників екологічних норм, розробки і
реалізації екологічних проектів, сприяння формуванню екологічної культури.

...

...
Стаття 62
...

Стаття 62
...

2. Підтримка благодійності, меценатства та спон- 2. Підтримка благодійності, меценатства та спонсорства припускає:
сорства припускає:
- доведення фактів цієї діяльності до жителів міста - доведення фактів цієї діяльності до жителів міста
через засоби масової інформації;
через засоби масової інформації;
- заохочення благодійників, меценатів та спонсорів - заохочення благодійників, меценатів та спонсорів
спеціальними нагородами міського голови і міської спеціальними нагородами міського голови і міської
ради;
ради;
- зниженням ставок місцевих податків

- зниженням ставок місцевих податків
- сприяння у налагодженні взаємодії між благодійниками та особами, що потребують благодійної допомоги
- сприяння формуванню культури соціально відповідального бізнесу

