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Про Районний план заходів щодо
реалізації у 2018 році Національної
стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року
№ 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»,
керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та Законом України «Про громадські об’єднання», враховуючи
підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо
впровадження реформ, на виконання розпорядження голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
14 лютого 2018 року № 209/5-18 «Про Регіональний план заходів щодо
реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки», з метою підтримки ініціатив
громадськості, а також налагодження ефективного діалогу та партнерських
відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з
інститутами громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав
і свобод людини і громадянина:
1. Затвердити Районний план заходів щодо реалізації у 2018 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки, що додається.
2. Виконавцям заходів забезпечити виконання Районного плану заходів
щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки та надавати
інформацію щодо його виконання сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця наступного за
звітним.
3. Сектору з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації
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(Бондаренко) інформувати райдержадміністрацію про
розпорядження до 10 числа місяця наступного за звітним.

хід

виконання

4.
Координацію роботи щодо виконання цього розпорядженн
покласти
на
сектор
з
питань
внутрішньої
політики
апарату
райдержадміністрації (Бондаренко), контроль - на керівника апарату
райдержадміністрації Таранік Л.І.

Голова райдержадміністрації

Н.М.Виниченко

ЗАТЕР ДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
■/<&£)

Районний план заходів щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки
№ з/п
і
1.
1)

2)

3)

4)

2.

Захід

Термін
виконання

Виконавець
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Створення сприятливих умов для формування та інститудійного розвитку
організацій громадянського суспільства:
консультативно-методичне забезпечення протягом
сектор
з
питань
діяльності членів громадської ради при року
внутрішньої
політики
райдержадміністрації
апарату
райдержадміністрації
взяти участь у проведенні тренінгів 3 протягом
структурні - підрозділи
підвищення організації та інституційної року
райдержадміністрації,
спроможності інститутів громадянського
члени громадської ради,
суспільства
виконкоми сільських рад,
сектор
з
питань
внутрішньої
політики
апарату
райдержадміністрації
проведення громадських обговорень листопадсектор
з
питань
щодо реалізації Районного плану заходів грудень
внутрішньої
політики
щодо реалізації у 2018 році Національної
апарату
стратегії
сприяння
розвитку
райдержадміністрації,
громадянського суспільства в Україні на
громадська рада
2016-2020 роки
проведення громадських обговорень листопадсектор
з
питань
щодо формування Районного плану грудень
внутрішньої
політики
заходів щодо реалізації у 2019 році
апарату
Національної
стратегії
сприяння
райдержадміністрації,
розвитку громадянського суспільства в
громадська рада
Україні на 2016-2020 роки
Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та
реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення:

1)

проведення моніторингу наявності в березень
органах
місцевого
самоврядування
інструментів місцевої демократії

сектор
з
питань
внутрішньої
політики
апарату
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

2)

ініціювання включення до регламентів протягом
сільських рад обов’язкових процедур року
забезпечення інформаційної прозорості і

сектор
з
внутрішньої
апарату

питань
політики
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відкритості, у тому числі питань
залучення громадськості до підготовки
проектів актів, що мають важливе
суспільне значення
3)

3.
1)

2)

4.
1)

2)

3)

4)

3

4

райдержадміністрації

сектор
з
питань
сприяння роботі громадської ради при протягом
року
внутрішньої
політики
райдержадміністрації, залучення до її
апарату
роботи
представників
інститутів
райдержадміністрації
громадянського суспільства
Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціальноекономічному розвитку району:
організація інформаційної та методичної протягом
сектор
з
питань
підтримки
процесу
формування року
внутрішньої
політики
соціального замовлення
апарату
райдержадміністрації,
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
громадські
об’єднання
(за згодою)
сектор
з
питань
проведення
інформаційно- протягом
внутрішньої
політики
роз’яснювальної роботи серед мешканців року
апарату
району
щодо
створення
органів
райдержадміністрації,
самоорганізації населення та ОСББ в
виконкоми сільських рад
Костянтинівському районі
Створення сприятливих умов для між секторального співпраці:
юридичний
сектор
забезпечення доступу громадськості до протягом
апарату
консультацій та правової допомоги (у року
райдержадміністрації
тому числі безоплатної) з питань порядку
створення і діяльності організацій
громадянського суспільства
юридичний
сектор
сприяння між секторальній співпраці у протягом
апарату
запобіганні і протидії шахрайству та року
райдержадміністрації
іншим зловживанням у сфері надання
благодійної допомоги
сектор
з
питань
сприяння розвитку волонтерської та протягом
внутрішньої
політики
благодійної діяльності у сфері соціальної року
апарату
допомоги, підтримки та реабілітації,
райдержадміністрації,
соціальної
профілактики,
охорони
виконкоми сільських рад,
здоров’я,
охорони навколишнього
громадські
об’єднання
природного середовища
(за згодою)
сектор
з
питань
протягом
забезпечення
надання
методичної,
внутрішньої політики
року
консультативної та організаційної
апарату
допомоги
органам
місцевого
райдержадміністрації,
самоврядування з питань взаємодії з
виконкоми сільських рад,
організаціями
громадянського
громадські
об’єднання
суспільства, розвитку громадянського
(за згодою)
суспільства,

з
5)

з
Взяти участь у Форумі «Громадянське листопад
суспільство Донеччини»

^^

Керівник апарату райдержадміністрації

сектор
з
питань
внутрішньої
політики
апарату
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад,
громадська рада
д J т аранік

Районний план заходів щодо реалізації у 2018 році Шщональної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспілвства в Україні на 2016-2020 роки розроблено сектором з
питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації
Завідувач сектору з питань
внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації

у / ,
О.В.Бондаренко
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