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ПЛАН ОБЛАСНИХ ЗАХОДІВ 
щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 рік 

1. Сприяти роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих 
органів при органах виконавчої влади із залученням до розгляду питань ши-
рокого кола громадськості, вирішивши питання технічного та іншого ресурс-
ного забезпечення їх діяльності. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

2. Забезпечити участь громадськості, представників громадської ради та 
інших консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації у розроблен-
ні та реалізації орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2016 рік. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації  

Протягом 2016 року 

3. Сприяти створенню належних умов для участі молодих громадян 
через молодіжні громадські організації та об’єднання у розробленні й реаліза-
ції державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту, культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Протягом 2016 року 

4. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів у за-
кладах освіти та культури для молоді та зацікавлених груп населення із залу-
ченням представників громадських об’єднань щодо роз’яснення правових 
аспектів функціонування інститутів громадянського суспільства та їх участі у 
формуванні та реалізації державної політики, а також основ розбудови демо-
кратичного суспільства. 

Департамент освіти і науки, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 
молоді та спорту, культури, національностей, ре-
лігій та туризму облдержадміністрації, Головне те-
риторіальне управління юстиції в області, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 
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5. Сприяти проведенню за ініціативи громадських об’єднань регіональ-
них та місцевих акцій, спрямованих на зміцнення державності, консолідації 
Українського народу, патріотичне виховання молоді. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

6. Забезпечити участь представників громадських об’єднань, за їх подан-
ням, виступів у місцевих засобах масової інформації щодо європейських прак-
тик розвитку громадянського суспільства, інших фахових та експертних по-
зицій з окремих питань. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

7. Сприяти проведенню громадських експертиз, контролю та інших мо-
ніторингових заходів за діяльністю органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування з боку інститутів громадянського суспільства, розгляд 
відповідних пропозицій за їх результатами. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

8. Організувати публічні заходи з представниками інститутів громадян-
ського суспільства для обговорення питань соціально-економічного та куль-
турного розвитку області, відпрацювання спільних пропозицій та рекомен-
дацій для направлення до центральних органів влади. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                 В.Кальніченко 
 


