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ПЛАН  

заходів на 2018 рік щодо реалізації в Чернігівській області Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 

2020 роки 

Створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку організацій громадянського суспільства. 

1.1. Забезпечити виконання заходів обласної Програми сприяння 

розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки 

«Чернігівська громада». 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Протягом року 

1.2. Проводити щорічні конкурси з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету згідно обласної 

Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—

2020 роки «Чернігівська громада». Розглянути можливість збільшення граничної 

суми фінансування проектів. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Протягом року 

1.3. Сприяти організаціям громадянського суспільства у проведенні 

заходів через: 

- надання інформаційної підтримки (проведення медіа-заходів, 

анонсування подій тощо); 

- надання приміщення для проведення заходів зі статутної діяльності. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації, 

структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації, 

районні державні адміністрації 

Протягом року 

1.4.  Забезпечити проведення дослідження щодо аналізу реєстру 

громадських об’єднань із залученням коштів обласної Програми сприяння 



розвитку громадянського суспільства на 2016—2020 роки «Чернігівська громада» 

та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації, 

члени Координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при 

Чернігівській обласній державній 

адміністрації (за згодою) 

Протягом року 

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 

формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення 

питань місцевого значення 

2.1. В обов’язковому порядку залучати представників інститутів 

громадянського суспільства до формування та реалізації державної політики 

шляхом: 

- постійного проведення консультацій з громадськістю з найважливіших 

питань життя області; 

- включення до складу робочих груп з підготовки проектів розпоряджень 

голови обласної державної адміністрації, проектів рішень обласної ради, 

розробником яких є обласна державна адміністрація, проектів обласних програм; 

- залучення до роботи експертних груп з розробки проектів стратегій 

реформування галузей освіти, охорони здоров’я; 

- включення до складу комісій, робочих груп, інших дорадчих органів, що 

здійснюють моніторинг виконання обласних програм, використання 

комунального майна та перевірки ефективності його використання; 

- включення до складу робочих груп при головних розпорядниках коштів 

обласного бюджету з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до 

проекту рішення обласної ради про бюджет на відповідний рік. 

Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації 

Протягом року 

2.2. Під час засідань Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації 

інформувати її представників про співпрацю структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації з організаціями громадянського суспільства. 

Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації 

Щоквартально 

Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку області 

3.1. Забезпечити при необхідності укладання угод, меморандумів про 

співпрацю з організаціями громадянського суспільства. 



Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації,  

районні державні адміністрації 

Протягом року 

3.2. Розробити обласну Програму залучення організацій громадянського 

суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 

2018 році. 

Департаменти обласної державної 

адміністрації: інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, соціального 

захисту населення, управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації,  

обласний центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

І квартал 2018 року 

3.3. Забезпечити проведення інформаційної кампанії з питання надання 

соціальних послуг. 

Департаменти обласної державної 

адміністрації: інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, соціального 

захисту населення, управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації,  

обласний центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

Протягом року 

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці 

4.1. Надавати населенню правові консультації з питань створення та 

правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства. 

4.2. Провести роз’яснювальну роботу в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», який 

спрямований на формування правової культури та правової свідомості у 

суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм 

Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та консолідацію 

громадянського суспільства, шляхом організації виступів у засобах масової 

інформації, конференцій, форумів, «круглих столів», надання безоплатної 

правової допомоги. 

Головне територіальне управління юстиції у 

Чернігівській області (за згодою) 

Протягом року 

4.3. Організувати публічне звітування інститутами громадянського 

суспільства про виконання проектів (заходів), на виконання яких вони отримали 

фінансову підтримку з обласного бюджету згідно обласної Програми сприяння 



розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки 

«Чернігівська громада», обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2016—

2020 роки та публічний доступ до такої звітності. 

Департаменти обласної державної 

адміністрації: інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю; сім’ї , молоді 

та спорту  

Грудень 2018 року 

4.4. Сприяти проведенню просвітницьких заходів та розміщенню 

соціальної реклами з питань взаємодії з організаціями громадянського 

суспільства, розвитку громадянського суспільства, запобігання шахрайствам у 

сфері збору та надання благодійної допомоги. 

4.5. Сприяти розвитку громадських ініціатив з питань розвитку 

волонтерського руху. 

Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації  

Протягом року 

4.6. Передбачити у навчальних програм підвищення кваліфікації питання 

громадянської освіти та формування громадянських компетентностей у 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Чернігівський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій 

Протягом року 

5. Надати звіт про стан виконання Плану заходів на 2018 рік щодо 

реалізації в Чернігівській області Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки на адресу електронної 

пошти Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації (inform.dep.cn@gmail.com). 

Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації, 

районні державні адміністрації 

15 грудня 2018 рік 

 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації     А. Ф. Подорван 


