
ІХ. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПОГРАМИ 

 

№

з/п 

Напрями діяльності Зміст заходів Програми Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела та обсяги 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Створення 

сприятливих 

умов для 

формування та 

інституційного 

розвитку ІГС 

1) забезпечити участь 

громадських лідерів 

ІГС у обласних 

Форумах 

2017-2020 

роки 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

Районний бюджет – 

8.0 тис.грн. 

у тому числі: 

2017 рік –2.0  

2018 рік – 2.0 

2019 рік – 2.0 

2020 рік -2.0 

Активізація участі 

ІГС та 

громадськості у 

формуванні і 

реалізації 

державної та 

регіональної 

політики 

  2) видати та 

розповсюдити 

інформаційні 

матеріали, що 

узагальнюють досвід 

діяльності ІГС району 

2017-2020 

роки 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації, 

Громадська ради при 

районній державній 

адміністрації 

Районний бюджет – 

3.0 

у тому числі: 

2018 рік –  

1.0 тис.грн. 

2020 рік -2.0 тис.грн. 

Створення системи 

інформаційної 

підтримки процесу 

розвитку 

громадянського 

суспільства та 

доступу громадян 

до інформації 

  3) забезпечити участь 

делегацій 
представників  

громадськості та ІГС 

району у масових 

заходах з відзначення 

державних свят та 

пам'ятних історичних 

подій  у районі та 

області 

Протягом 

2016-2020 

років 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації, 

Громадська ради при 

районній державній 

адміністрації (за згодою) 

Районний бюджет – 

12 тис.грн. 

у тому числі: 

2017 рік – 3.0 

2018 рік –3.0  

2019 рік – 3.0 

2020 рік -3.0 

Підвищення 

престижу ІГС 

району 

  4) організувати в 

навчальних закладах 

району відкриті уроки 

протягом 

2016-2020 

років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміні-

страції, ІГС  (за згодою) 

Власні кошти 

виконавців 

Проведення 

просвітницької 

роботи щодо 
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щодо розвитку 

громадянського 

суспільства у сучасних 

умовах 

розвитку 

громадянського 

суспільства 

  5) проведення 

інформаційної роботи 

серед населення щодо 

впровадження реформ 

протягом 

2017-2020 

років 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

Районний бюджет – 

8 тис.грн. 

у тому числі: 2017 

рік – 2 

2018 рік –2  

2019 рік – 2 

2020 рік -2 

Інформаційна 

підтримка 

впровадження 

реформ 

  6) сприяння розвитку 

громадських ініціатив з 

питань розвитку 

волонтерського руху 

протягом 

2017-20120 

років 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Районний бюджет –

14 тис.грн.  

у тому числі: 

2017 рік – 2.0 

2018 рік – 3.0 

2019 рік – 4.0 

2020 рік -5.0 

Популяризація 

волонтерського 

руху 

2. Забезпечення 

ефективних 

процедур участі 

громадськості під 

час 

формування та 

реалізації 

державної, 

регіональної 

політики, 

вирішення питань 

місцевого значення 

1)сприяти проведенню 

громадських експертиз 

діяльності місцевих 

органів виконавчої 

влади 

протягом 

2017-2020 

років 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Власні кошти 

виконавців 

Підвищення рівня 

довіри 

представників ІГС 

до місцевих 

органів виконавчої 

влади 

  2) провести громадські 

обговорення проекту 

плану заходів із 

впровадження 

протягом 

2016-2020 

років 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації, 

Власні кошти 

виконавців 

Утвердження 

принципів 

відкритості влади 
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Ініціативи 

«Партнерство 

Відкритий Уряд» 

Громадська ради при 

районній державній 

адміністрації (за згодою) 

  3) співпрацювати з ІГС 

з питань поширення 

серед населення ідеї 

нетерпимості до 

проявів корупції 

протягом 

2016-2020 

років 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

райдержадміністрації, 

відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

Власні кошти 

виконавців 

Підвищення рівня 

довіри до місцевих 

органів влади та 

зміна уявлення 

громадян про 

корупцію 

  4) залучати ІГС до 

роботи оргкомітетів, 

експертних та робочих 

груп, консультативно – 

дорадчих органів 

протягом 

2016-2020 

років 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

 

  5)провести публічні 

консультації місцевих 

органів виконавчої 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування з 

громадськістю (дні 

відкритих дверей, 

громадські 

обговорення, засідання 

за круглим столом, 

тощо) з метою 

залучення 

громадськості до 

формування та 

реалізації державної та 

протягом 

2016-2020 

років 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

Районний бюджет – 

8 тис.грн. 

у тому числі: 

2017 рік –2.0  

2018 рік – 2.0 

2019 рік – 2.0 

2020 рік -2.0 

Активізація участі 

ІГС та 

громадськості у 

формуванні і 

реалізації 

державної та 

регіональної 

політики 
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регіональної політики 

  6) взяти участь у 

семінарах для фахівців 

місцевих органів 

виконавчої влади та 

представників ІГС з 

питань проведення 

консультацій з 

громадськістю, 

сприяння проведенню 

громадської експертизи 

та антикорупційних 

громадських експертиз 

протягом 

2016-2020 

років 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

Районний бюджет –

8.0 тис.грн. 

у тому числі: 

2017 рік – 2.0 

2018 рік – 2.0 

2019 рік –2.0  

2020 рік – 2.0 

Підвищення 

професійного 

рівня посадових 

осіб та 

представників ІГС 

щодо 

використання 

інструментів 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства 

  7) сприяти роботі 

Громадської ради при 

районній державній 

адміністрації 

протягом 

2016-2020 

років 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Районний бюджет – 

8.0 тис.грн. 

у тому числі: 

2017 рік – 2.0 

2018 рік – 2.0 

2019 рік – 2.0 

2020 рік - 2.0 

забезпечення 

діяльності 

консультативно – 

дорадчого органу 

  8) залучати 

представників ІГС та 

громадських рад при 

місцевих органах 

виконавчої влади як 

експертів до розробки 

районних програм 

протягом 

2017-2020 

років 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

активізація участі 

громадськості у 

формуванні та 

реалізації 

державної та 

регіональної 

політики 

3. Стимулювання 

участі ІГС (ОГС в 

соціально – 

економічному 

розвитку району 

1)проведення Дня 

громадянського 

суспільства в районі 

2017, 2019 

роки 

Відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

Районний бюджет – 

6.0 тис.грн. 

у тому числі: 

2017 рік – 3.0 

2019 рік –3.0 

підвищення 

престижу ІГС 

району 

  2) провести конкурси 

«Кращий орган 

2020 рік Відділ регіонального 

розвитку, містобудування, 

Інші джерела 

фінансування 

Підвищення 

престижу 
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самоорганізації 

населення року», 

«Краще ОСББ року» 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

райдержадміністрації, 

відділ організаційної 

роботи та комунікацій з 

громадськістю апарату 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

2020 рік – 10.0 

тис.грн. 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

 

__________________________ 


