
 

                                                        У К Р А Ї Н А                                                              

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

 

26.01.2018                                         Ужгород                                                  № 40 
 

 

Про обласний план заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2018 рік 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 

„Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”, з метою 

налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського 

суспільства: 

 

1. Затвердити обласний план заходів щодо реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2018 рік, 

що додається.  

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, структурним підрозділам 

облдержадміністрації про хід виконання плану заходів інформувати 

департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації до 14 грудня 2018 року. 

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громад-

ськістю облдержадміністрації узагальнену інформацію подати облдержадміні-

страції до 28 грудня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови – керівника апарату державної адміністрації Петіка О. В. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                           Г. Москаль 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

державної адміністрації 

26.01.2018 № 40 
 

ОБЛАСНИЙ ПЛАН 

заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавці 

1.  Забезпечити розроблення та реалізацію регіональних 

цільових програм сприяння розвитку громадянського 

суспільства 

І квартал 

2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

2.  Забезпечити надання фінансової підтримки за рахунок 

коштів місцевих бюджетів громадським організаціям 

Протягом  

року 

Департаменти облдержадміністрації: соціального 

захисту населення; освіти і науки, управління молоді 

та спорту облдержадміністрації, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми 

3.  Провести регіональний форум громадських ініціатив Жовтень 

2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

4.  Проводити ефективну роботу з вивчення громадської 

думки та виносити на обговорення з громадськістю 

актуальні питання реалізації державної політики, 

проекти нормативно-правових актів, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку регіону, прав та 

інтересів широких верств населення у формі 

громадських слухань, засідань за круглим столом, 

зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів, 

теле-, радіодебатів, інтернет-конференцій, електрон-

них консультацій тощо 

Протягом  

року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 
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5.  Проводити наукові конференції і засідань за круглим 

столом із питань розвитку громадянського 

суспільства, впровадження європейських стандартів 

щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства тощо 

Протягом 

року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 

6.  Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації інформацію про дотримання 

антикорупційного законодавства 

Протягом 

року 

Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 

7.  Забезпечити консультативно-методичну роботу та 

навчання представників громадської ради при 

облдержадміністрації, райдержадміністраціях,  

органах місцевого самоврядування 

Протягом 

року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

8.  Сприяти проведенню тренінгів із підвищення 

організаційної та інституційної спроможності 

інститутів громадянського суспільства 

Протягом  

року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські 

об’єднання (за згодою) 

9.  Сприяти проведенню публічних консультацій з 

громадськістю, громадських експертиз тощо 

Протягом  

року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 

10.  Проводити регулярно публічні заходи за участі 

керівництва (зустрічі, брифінги, прес-конференції, 

прес-тури, інтерв’ю тощо) 

Протягом 

року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 

11.  Сприяти діяльності громадських рад, консультативно-

дорадчих органів, утворених при місцевих органах 

виконавчої влади 

 

Протягом 

року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 

http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
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12.  Розробити проект регіонального плану заходів щодо 

реалізації в області у 2019 році Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки 

Листопад 

2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою) 

13.  Провести громадське обговорення проекту річного 

плану заходів щодо реалізації в області у 2019 році  

Національної стратегії сприяння розвитку грома-

дянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки 

Листопад 

2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою) 

14.  Забезпечити доступ громадськості до консультацій та 

правової допомоги (у тому числі безоплатної)                       

з питань порядку створення і діяльності організацій 

громадянського суспільства 

Протягом  

року 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

15.  Забезпечити  надання методичної, консультативної та 

організаційної допомоги органам місцевого 

самоврядування з питань взаємодії з організаціями 

громадянського суспільства, розвитку громадянського 

суспільства 

Протягом 

року 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 


