
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.12.182018 № 893/2018-р 

 
 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки в області 
 

Створення сприятливих умов для формування та інституційного 
розвитку організацій громадянського суспільства 

1. Організувати та провести серію тренінгів з питань розвитку громадян-
ського суспільства у співпраці з громадськими організаціями. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, молоді та спорту обл-
держадміністрації спільно з громадськими ор-
ганізаціями “Подільська правова ліга”, обласна 
організація Спілки економістів України 

Протягом 2019 року 

2. Забезпечити проведення конкурсів проектів інститутів громадянського 
суспільства, на реалізацію яких надаватиметься підтримка з обласного бюд-
жету, на основі пріоритетів, вироблених за участю громадськості, у рамках 
реалізації обласних цільових соціальних програм “Молодь Хмельниччини” на 
2016-2020 роки, національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2018-2021 роки, обласної комплексної програми соціального захисту насе-
лення на 2016-2020 роки. 

Департамент соціального захисту населення, 
управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад  

Протягом 2019 року 

3. Створити та забезпечити постійне оновлення бази даних активних 
інститутів громадянського суспільства, що діють на території області. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 
спільно з громадською організацією “Сучасна 
Україна” 

Протягом 2019 року 
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4. Організувати оформлення у загальноосвітніх та бібліотечних закладах 
області книжкових виставок та тематичних полиць щодо стану та розвитку 
громадянського суспільства. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом 2019 року 

5. Організувати та провести правоосвітні заходи та виступи у засобах 
масової інформації, спрямовані на підвищення правової освіти населення. 

Головне територіальне управління юстиції в 
області, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 

6. Сприяти розвитку органів самоорганізації населення шляхом залу-
чення фахівців для надання методичної, експертної та інформаційної підтрим-
ки в питаннях створення, легалізації та налагодження співпраці таких органів. 

Головне територіальне управління юстиції в 
області 

Протягом 2019 року 

Запровадження ефективних процедур участі громадськості під час 
формування та реалізації державної, регіональної політики, 

вирішення питань місцевого значення 
 

7. Забезпечити участь представників інститутів громадянського су-
спільства у формуванні та реалізації державної політики шляхом використання 
новітніх форматів публічних консультацій з громадськістю (світове кафе, 
дебати, відкритий простір, хакатон, акваріум тощо). 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 

8. Сприяти інститутам громадянського суспільства, консультативно-до-
радчим органам у проведенні громадської експертизи діяльності органів вико-
навчої влади. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 
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Стимулювання участі організацій громадянського суспільства  
в соціально-економічному розвитку 

 

9. Організувати та провести за участю представників інститутів грома-
дянського суспільства, бізнесу, місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування форуми, зустрічі, засідання “за круглим столом” щодо обго-
ворення питань соціально-економічного розвитку області. 

Департамент економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури, управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю, культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації спільно з гро-
мадськими організаціями “Агенція сталого роз-
витку”, “Хмельницький енергетичний кластер” 

Протягом 2019 року 

10. Сприяти реалізації проекту щодо аналізу потенціалу розвитку віднов-
лювальної енергетики на території області. 

Департамент економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури облдержадміні-
страції спільно з громадською організацією 
“Хмельницький енергетичний кластер” 

Протягом 2019 року 

11. Забезпечити проведення інформаційної кампанії з питання надання 
соціальних послуг, у тому числі, створення та поширення відповідної соці-
альної реклами. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці 
 

12. Провести серію тренінгів на тему “Сучасний керівник: який він?” для 
керівників органів влади за тренерської підтримки представників інститутів 
громадянського суспільства. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 
у співпраці з громадськими організаціями 
“Подільська правова ліга”, обласна організація 
Спілки економістів України 

Протягом 2019 року 

13. Налагодити співпрацю органів влади з благодійними організаціями, 
сприяти, у разі їх звернення, проведенню інформаційної і роз’яснювальної 
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роботи серед населення щодо запобігання та протидії шахрайству та іншим 
зловживанням у сфері надання благодійної допомоги. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Головне управління Національної поліції в 
області у співпраці з громадськими організа-
ціями “Подільська правова ліга” 

Протягом 2019 року 

14. Забезпечити оновлення розділів рубрики “Громадянське суспільство” 
на веб-сайті Хмельницької обласної державної адміністрації. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Протягом 2019 року 

15. Сприяти проведенню низки комунікаційних заходів та наукових до-
сліджень у сфері розвитку громадянського суспільства. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 
спільно з обласною організацією Спілки еко-
номістів України 

Протягом 2019 року 

16. Надавати населенню правові консультації з питань створення та пра-
вового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства. 

Головне територіальне управління юстиції в 
області, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 

17. Вжити заходів щодо подальшої взаємодії Координаційної ради з пи-
тань сприяння розвитку громадянського суспільства з Громадською радою при 
облдержадміністрації та регіональними координаційними радами.  

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Протягом 2019 року 

18. Сприяти розвитку волонтерських організацій шляхом популяризації 
їх діяльності у регіоні. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 

19. Вжити заходів щодо включення до освітніх програм загальноосвіт-
ніх, професійно-технічних навчальних закладів, а також закладів вищої та 



 5

післядипломної освіти спецкурсів (додати теми до програм окремих дисцип-
лін) з питань розвитку громадянського суспільства. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2019 року 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


