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ПЛАН
заходів щодо реалізації в Чугуївському районі 

Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016 рік 

1. Створення сприятливих умов для утворення та функціонування ін-
ститутів громадянського суспільства:

1.1.  Надання  організаційної  підтримки  інститутам  громадянського
суспільства у процесі реалізації їх ініціатив.  

Відділ  масових  комунікацій  апарату,
структурні підрозділи райдержадміністрації
Протягом  2016 року

1.2.  Забезпечення  участі  представників  інститутів  громадянського
суспільства у  семінарах  з  питань  проведення  громадської  експертизи,
організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи тощо.

Відділ  масових  комунікацій  апарату
райдержадміністрації
Протягом  2016 року 

                       
2.  Сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації

державної  політики  і  здійсненні  громадського  контролю  за  діяльністю
райдержадміністрації:

2.1.  Систематичне  проведення  консультацій  з  громадськістю у  процесі
прийняття рішень, формування і реалізації державної та регіональної політики,
насамперед щодо проектів регуляторних актів, місцевих програм економічного,
соціального та культурного розвитку.

Структурні підрозділи райдержадміністрації
Протягом 2016 року

2.2.  Створення  умов  для  проведення  інститутами  громадянського
суспільства  громадської  експертизи  діяльності  райдержадміністрації,
громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів
та забезпечення врахування їх рекомендацій.

Структурні підрозділи райдержадміністрації
Протягом 2016 року



2.3.  Сприяння  роботі Громадської  ради  при
райдержадміністрації,   залучення  до  її  роботи  керівництва  та  працівників
райдержадміністрації,  інших  представників  інститутів  громадянського
суспільства.

Відділ  масових  комунікацій  апарату,
структурні підрозділи райдержадміністрації 
Протягом 2016 року

2.4.  Здійснення  моніторингу  громадської  думки  з  питань  діяльності
райдержадміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації
Протягом 2016 року

2.5.  Організація  методичної  підтримки  та  підвищення  організаційної
спроможності  органів  місцевого  самоврядування  щодо  реалізації  процедур
залучення  громадськості  до  формування  і  реалізації  державної,  регіональної
політики.

Відділ  масових  комунікацій  апарату
райдержадміністрації   
Протягом 2016 року

2.6.  Забезпечення  подальшого  розвитку  механізмів  електронного
урядування.

Сектор  інформаційно-комп'ютерного
забезпечення апарату, структурні підрозділи
райдержадміністрації 
Протягом 2016 року

2.7.  Сприяння  залученню  інститутів  громадянського  суспільства  до
соціального діалогу.

Управління  праці  та  соціального  захисту
населення,  відділ  масових  комунікацій
апарату райдержадміністрації 
Протягом 2016 року

2.8. Сприяння розвитку механізмів соціального партнерства між владою,
бізнесом та інститутами громадянського суспільства.

Структурні підрозділи райдержадміністрації
Протягом 2016 року

3.  Фінансова  підтримка  програм  (проектів,  заходів)  інститутів
громадянського суспільства:

3.1.  Забезпечення  фінансової  підтримки  діяльності  інститутів
громадянського  суспільства,  зокрема  організацій  інвалідів  та  ветеранів,
молодіжних  і  дитячих  організацій,  за  рахунок  коштів  районного  бюджету
відповідно до програм їх діяльності.
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Фінансове  управління
райдержадміністрації 
Протягом 2016 року

3.2. Планування в районному бюджеті видатків на фінансову підтримку
інститутів громадянського суспільства з районного бюджету.

Фінансове  управління,  відділ  масових
комунікацій апарату райдержадміністрації 
Грудень 2016 року

4. Підтримка волонтерства та благодійництва:
4.1.  Сприяння  розвитку  в  районі  волонтерської  діяльності  щодо

соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної
профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, у сфері
фізичної культури і спорту.

Управління  праці  та  соціального  захисту
населення,  відділ  освіти,  сектор  у  справах
молоді  та  спорту  райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
Протягом 2016 року

4.2.  Забезпечення  проведення  в  районі  благодійницьких волонтерських
акцій «Справжні  дива творяться серцем»,  «Діди Морози-волонтери – дітям»,
«Подаруй  дитині  –  сироті  посмішку!»,  «Цінуй  своє  життя!»,  «Стоп
насильству!».

Районний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді 
Грудень, протягом 2016 року

4.3.  Здійснення  моніторингу  потреб  громадян  в  соціальних послугах  з
метою надання своєчасної соціальної підтримки різним категоріям осіб/сімей,
які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  створення  відповідного
банку даних.

Управління  праці  та  соціального  захисту
населення  райдержадміністрації,  районний
центр соціальних служб для  сім'ї,  дітей  та
молоді 
Протягом 2016 року

4.4. Організація інформування населення району, особливо у віддалених
населених  пунктах,  про  види  соціальних  послуг,  порядок  та  умови  їх
отримання.
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Управління  праці  та  соціального
захисту  населення  райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді 
Протягом 2016 року

5. Сприяння підвищенню рівня громадянської та правової культури: 
5.1.  Надання  населенню правових  консультацій  з  питань  створення  та

правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства.
Чугуївське міськрайонне управління юстиції
Харківської  області,  юридичний  сектор
апарату райдержадміністрації
Протягом 2016 року 

5.2. Сприяння участі осіб з особливими потребами в діяльності інститутів
громадянського суспільства.

Управління  праці  та  соціального  захисту
населення райдержадміністрації 
Протягом 2016 року

5.3.  Проведення  органами  місцевого  самоврядування  просвітницьких
заходів щодо поширення інформації про можливості місцевої демократії.

Сільські та селищні ради 
Протягом 2016 року

5.4. Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у
поширенні  ідеї  нетерпимості  до  проявів  корупції,  у  пропагуванні  переваг
правомірного способу поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Відповідальна особа з питань запобігання та
виявлення корупції у райдержадміністрації 
Протягом 2016 року

5.5.  Здійснення  комплексних  заходів  правової  освіти  громадян,
популяризації  серед  населення  участі  громадян  у  діяльності  інститутів
громадянського суспільства.

Чугуївське міськрайонне управління юстиції
Харківської  області,  юридичний  сектор,
відділ  масових комунікацій апарату,  відділ
освіти райдержадміністрації
Протягом 2016 року

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                            І.Ю. КОВТУН
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