
ПРОЕКТ 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації в Харківській області в 2018 році  

Національної стратегії сприяння розвитку  
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки 

 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за реалізацію заходів  

 

1 2 3 4 

І. Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства 

1.  Залучення представників інститутів громадянського 

суспільства (ІГС) до формування та реалізації державної 

політики шляхом проведення з ними регулярних 

консультацій (діалогу) з найважливіших питань 

розвитку області в процесі підготовки рішень обласної 

державної адміністрації  

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації 

2.  Здійснення інформаційного наповнення рубрики 

«Консультації з громадськістю» на офіційному веб-

сайті обласної державної адміністрації 

Протягом  

2018 року 

Управління масових комунікацій Харківської 

обласної державної адміністрації 

3.  Проведення засідань консультативно-дорадчих та інших 

допоміжних органів обласної державної адміністрації 

для забезпечення врахування громадської думки у 

формуванні і реалізації державної політики, розв’язання 

проблем, які мають велике суспільно-політичне 

значення 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації 

4.  Сприяння в наданні ефірного часу на місцевих 

телеканалах для щомісячного висвітлення розвитку 

громадянського суспільства  

Протягом  

2018 року 

Управління масових комунікацій Харківської 

обласної державної адміністрації, засоби масової 

інформації (за згодою) 

5.  Забезпечення оформлення у закладах загальноосвітньої 

та професійної (професійно-технічної) освіти та 

бібліотечних закладах області книжкових виставок, 

тематичних полиць про розвиток громадянського 

суспільства  

Протягом  

2018 року 

Департамент науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, Управління культури і 

туризму обласної державної адміністрації  



 2 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за реалізацію заходів  

 

1 2 3 4 

6.  Розроблення за участю громадськості проекту річного 

плану заходів з реалізації в області в 2019 році 

Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки 

До 10 грудня 

2018 року 

 

 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації, територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади (за 

згодою) 

7.  Розроблення орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на  2019 рік з 

урахуванням пропозицій від Громадської ради при 

обласній державній адміністрації та інститутів 

громадянського суспільства  

Листопад – 

грудень  

2018 року 

Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації, ІГС (за згодою) 

ІІ. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості в формуванні та реалізації державної, регіональної політики, 

вирішення питань місцевого значення 

8.  Забезпечити проведення консультацій з громадськістю 

(круглих столів, конференцій, громадських обговорень 

та слухань, електронних консультацій, 

відеоконференцій тощо) з обговорення проектів 

суспільно значущих нормативно-правових актів, 

актуальних питань соціально-економічного та 

суспільно-політичного розвитку регіону, держави та 

стану реалізації програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації, територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади (за 

згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення (за згодою) 

9.  Створення умов для проведення інститутами 

громадянського суспільства громадської експертизи 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, 

громадських антикорупційних експертиз проектів 

нормативно-правових актів та забезпечення врахування 

їх рекомендацій 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації, територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади (за 

згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення (за згодою) 

 

10.  Сприяння роботі громадських рад при місцевих органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації, територіальні органи 
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залучення до роботи комісій, оргкомітетів, інших 

консультативно-дорадчих органів представників 

інститутів громадянського суспільства 

центральних органів виконавчої влади (за 

згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення (за згодою) 

11.  Проведення соціологічних досліджень, анкетувань, 

онлайн-опитувань з метою вивчення громадської думки 

про розвиток громадянського суспільства, визначення 

рейтингу регіональних проблем, які потребують 

першочергового розв’язання, оцінки діяльності 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації, ІГС  (за згодою) 

12.  Залучення інститутів громадянського суспільства до 

вивчення потреб населення області у соціальних 

послугах та визначення пріоритетів розвитку системи 

соціальних послуг області 

Протягом  

2018 року 

Департамент соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення (за згодою) 

ІІІ. Стимулювання участі організації громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України 

13.  Дотримання положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.10.2011 № 1049 (у новій редакції, яка 

дозволить її застосування на практиці) при проведенні 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації 

ІV. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці 

14. 1

6

. 

Сприяння розвитку волонтерської діяльності з надання 

соціальної допомоги, підтримки, реабілітації та 

профілактики, у сфері охорони здоров’я, охорони 

навколишнього середовища, фізичної культури і спорту 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації 

15. 1Залучення інститутів громадянського суспільства до Протягом  Департамент соціального захисту населення 
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8

. 

обговорення проблемних питань соціального захисту та 

пошуку шляхів їх вирішення 

2018 року Харківської обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення (за згодою) 

16. 1

9

. 

Сприяння включенню до навчальних програм 

загальноосвітньої, професійної (професійно-технічної) 

та вищої освіти курсів і тем про розвиток 

громадянського суспільства; запровадженню в системі 

вищої та післядипломної освіти підготовки з 

менеджменту неурядових організацій; забезпеченню 

надання органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування методичної, консультативної та 

організаційної допомоги з питань взаємодії з 

інститутами громадянського суспільства, розвитку 

громадянського суспільства 

Протягом  

2018 року 

Департамент науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації 

17.  Надання населенню правових консультацій з питань 

створення та правового регулювання діяльності 

інститутів громадянського суспільства 

Протягом  

2018 року 

Головне територіальне управління юстиції у 

Харківській області (за згодою), 

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення (за згодою) 

18.  Здійснення комплексних заходів правової освіти 

громадян, спрямованих на сприяння розвитку 

громадянського суспільства, популяризацію серед 

населення участі громадян у діяльності інститутів 

громадянського суспільства 

Протягом  

2018 року 

Головне територіальне управління юстиції у 

Харківській області (за згодою), структурні 

підрозділи Харківської обласної державної 

адміністрації 

19.  Проведення профілактичних заходів (лекцій, семінарів 

тощо) з метою поширення ідей нетерпимості до проявів 

корупції, «мови ворожнечі», ксенофобії та пропагування 

переваг правомірної поведінки в усіх сферах 

суспільного життя 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації 
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20.  Підтримка діяльності громадських об'єднань осіб з 

інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Протягом  

2018 року 

Департамент соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації 

21.  Реалізація заходів обласної цільової програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Харківській 

області на 2016 - 2020 роки 

 

Протягом  

2018 року 

Управління масових комунікацій Харківської 

обласної державної адміністрації, Громадська 

рада при ХОДА (за згодою) 

22.  Запровадження розпорядниками бюджетних коштів 

обов’язкових моніторингу та оцінки ефективності 

реалізації організаціями громадянського 

суспільства програм і проектів, які виконуються за 

рахунок бюджетних коштів 

Протягом  

2018 року 

Структурні підрозділи Харківської обласної 

державної адміністрації 

23.  Надання організаційної та інформаційної підтримки 

національно-культурним товариствам у проведенні 

культурно-мистецьких заходів 

Протягом  

2018 року 

Управління масових комунікацій Харківської 

обласної державної адміністрації 

 

Заступник начальника Управління масових комунікацій – 

начальник відділу внутрішньої політики  

Харківської обласної державної адміністрації              І.П. Ісаєнко 

 

 
Крамаренко (057) 715 72 73 


