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ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації у 2020 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. Забезпечити проведення конкурсів проєктів інститутів громадянського 

суспільства, на реалізацію яких надаватиметься підтримка з обласного бюд-
жету. 

Департамент соціального захисту населення, уп-
равління молоді та спорту облдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад  

Протягом 2020 року 

2. Організувати та провести серію тренінгів, у тому числі, дистанційних, з 
питань розвитку громадянського суспільства для представників активної молоді 
та новостворених громадських організацій. 

Департаменти освіти і науки, соціального захис-
ту населення, управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю, культури, 
національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад  

Протягом 2020 року 

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

питань місцевого значення 
 

3. Забезпечити участь представників інститутів громадянського суспіль-
ства у формуванні та реалізації державної політики шляхом використання 
різних форматів публічних консультацій з громадськістю.  

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

Протягом 2020 року 
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4. Сприяти інститутам громадянського суспільства, консультативно-до-
радчим органам у проведенні громадської експертизи діяльності органів вико-
навчої влади.  

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

Протягом 2020 року 

 
Стимулювання участі організацій громадянського суспільства  

в соціально-економічному розвитку 
 

5. Організувати та провести за участю представників інститутів громадян-
ського суспільства, бізнесу, місцевих органів влади та органів місцевого само-
врядування форуми, зустрічі, засідання “за круглим столом” щодо обговорення 
питань соціально-економічного розвитку області. 

Департаменти економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, соціального захисту 
населення, управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю, культури, націо-
нальностей, релігій та туризму облдержадміні-
страції 

Протягом 2020 року 

6. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку Хмельницької області на 
2021-2027 роки у співпраці з громадськими організаціями, що діють на тери-
торії області. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, управління інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Протягом 2020 року 

 
Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці 

 
7. Налагодити міжсекторальну співпрацю “держава – громадський сектор – 

бізнес” шляхом проведення спільних заходів, спрямованих на регіональний 
розвиток Хмельниччини. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, управління інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Протягом 2020 року 
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8. Організувати та провести серію тренінгів із залученням представників 
органів влади, громадськості, бізнесу з метою вдосконалення професійних 
навиків роботи. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури , управління інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Протягом 2020 року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


