ПЛАН
заходів Хмельницької облдержадміністрації на 2012 рік з реалізації
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зміст заходів

Термін
виконання

Виконавці, відповідальні особи

Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського
суспільства, доступу громадян до інформації
Забезпечити розробку Програми співпраці місцевих органів виконавчої влади,
Впродовж Управління з питань внутрішньої політики
структурних утворень політичних партій та інститутів громадянського
року
облдержадміністрації, громадська рада
суспільства у Хмельницькій області на 2013–2015 роки
при облдержадміністрації (за згодою)
Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами
громадянського суспільства
Оприлюднити на веб-сайті облдержадміністрації щорічний план заходів із
Лютий
Управління з питань внутрішньої
реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
політики, відділ інформаційногромадянського суспільства на 2012 рік
комп’ютерного забезпечення апарату
облдержадміністрації
Продовжити
4
роботу з укладання меморандумів та угод про взаємодію з
Впродовж Структурні підрозділи
інститутами громадянського суспільства, зокрема, Меморандуму між
року
облдержадміністрації спільно з
Хмельницькою облдержадміністрацією, обласною радою та Хмельницькою
громадськими організаціями (за згодою)
обласною організацією ВГОІ «Союз Чорнобиль України», ГО «Союз
автоперевізників Хмельницької області» тощо
Організувати
5
участь керівництва облдержадміністрації у засіданнях громадської Впродовж Структурні підрозділи
ради, інших консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації з
року
облдержадміністрації, громадська рада
метою налагодження конструктивного діалогу та сприяння у вирішенні
при облдержадміністрації (за згодою)
актуальних питань діяльності громадських організацій
Залучати
6
інститути громадянського суспільства до підготовки заходів та
Впродовж Структурні підрозділи
відзначення державних свят, пам’ятних дат та інших подій загальнодержавного
року
облдержадміністрації спільно з
та місцевого значення шляхом включення представників громадськості до
громадськими організаціями (за згодою)
складу відповідних організаційних комітетів, робочих груп тощо
Сприяти
7
діяльності громадської ради при облдержадміністрації,
Впродовж Структурні підрозділи
консультативно-політичної ради, координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
року
облдержадміністрації
рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, координаційної
ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації,
регіонального комітету з економічних реформ при облдержадміністрації, інших
консультативно-дорадчих та експертних органів, консультаційних груп та
незалежних комісій, утворених при облдержадміністрації. Забезпечити
врахування думки громадськості у формуванні та реалізації державної політики

7.

8.

Забезпечити
8
вивчення і аналіз громадської думки щодо діяльності
облдержадміністрації, у тому числі шляхом опитувань громадськості,
моніторингу оприлюднених у засобах масової інформації зауважень і
пропозицій інститутів громадянського суспільства та окремих громадян
Забезпечити
9
розробку та постійне оновлення матеріалів рубрики «Розвиток
громадянського суспільства» на веб-сайті облдержадміністрації

Впродовж
року

Управління з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації

Впродовж
року

Управління з питань внутрішньої
політики, відділ інформаційнокомп’ютерного забезпечення апарату
облдержадміністрації
Впродовж Управління з питань внутрішньої політики
року
облдержадміністрації
Щопівроку Управління з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації

Забезпечити
1
проведення єдиних днів інформування населення з питань розвитку
громадянського суспільства
10. Забезпечити
1
проведення семінарів, нарад щодо організації роботи з питань
налагодження комунікацій органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства, вивчення
механізмів участі громадськості в розробленні у реалізації державної політики
Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства
9.

11. Спільно
1
з Головним управління юстиції в області організувати інформаційнороз’яснювальну роботу з інститутами громадянського суспільства щодо питань
введення їх статутної діяльності та порядку співпраці з місцевими органами
виконавчої влади
12. Запровадити
1
практику винесення проектів середньо- та довгострокових програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіону на публічне
громадське обговорення перед поданням на розгляд сесій обласної ради
13. Залучати до участі в роботі консультативно-дорадчих органів при структурних
підрозділах облдержадміністрації представників громадських організацій
відповідного спрямування
14. Вивчити
1
питання запровадження на веб-сайті облдержадміністрації окремої
рубрики щодо електронних консультацій з громадськістю стосовно обговорення
проектів нормативно-правових актів

Впродовж
року

Управління з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації, громадська рада
при облдержадміністрації (за згодою)

Впродовж
року

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, громадська рада
при облдержадміністрації (за згодою)
Структурні підрозділи
облдержадміністрації

Впродовж
року
Впродовж
року

Управління з питань внутрішньої
політики, відділ інформаційнокомп’ютерного забезпечення апарату
облдержадміністрації
Формування громадянської культури суспільства – виявлення активної громадянської позиції, зокрема щодо участі у процесах
формування та реалізації державної політики, усвідомлення громадськістю принципів співробітництва між органами виконавчої влади
та інститутами громадянського суспільства
15. Продовжити
1
практику проведення виїзних особистих прийомів громадян та
Впродовж Відділ роботи із зверненнями громадян
«гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади» з надання роз’яснень широкому
року
апарату облдержадміністрації, структурні
загалу з проблемних питань розвитку Хмельниччини
підрозділи облдержадміністрації

16. Вживати заходів щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
Впродовж Управління з питань внутрішньої політики
інститутами громадянського суспільства стосовно участі громадськості у
року
облдержадміністрації, громадська рада
процесах формування та реалізації державної політики, усвідомлення
при облдержадміністрації (за згодою)
громадськістю принципів співробітництва між органами виконавчої влади та
інститутами громадянського суспільства
17. Сприяти
1
проходженню навчальної та виробничої практик в органах виконавчої
Впродовж Структурні підрозділи
влади студентами вищих навчальних закладів
року
облдержадміністрації
Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства
18. Сприяти
2
в організації благодійної акції «Зупинимо СНІД разом»

І квартал

19. Організувати конкурс соціальних проектів у рамках Обласної комплексної
програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки

І квартал

20. Забезпечити
2
проведення фестивалю-конкурсу «Таланти багатодітної родини»

І квартал

21. Забезпечити
2
проведення благодійної акції «Серце до серця»

ІІІ квартал

Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації спільно з
громадськими організаціями (за згодою)
Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації
спільно з громадськими організаціями (за
згодою)
Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації спільно з
громадськими організаціями (за згодою)
Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації спільно з
громадськими організаціями (за згодою)

