
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  обласної
державної адміністрації 
 
  07.05.2020    № 185

ПЛАН
заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 у Запорізькій області

№
з/п

Найменування заходів Виконавці Термін
виконання

1 2 3 4

1. Проведення засідань за 
круглими столами, 
інформаційно-методичних 
нарад, зустрічей щодо 
реформ, які проводяться у 
регіоні за участі інститутів 
громадянського суспільства

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад

Протягом року

2. Активізація заходів, 
спрямованих на 
підвищення громадянської 
освіти населення щодо 
можливості захисту своїх 
прав та вираження 
інтересів за участі 
інститутів громадянського 
суспільства: 

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад

Протягом року

1) проведення форуму-театру Департамент Травень



2
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1 2 3 4
для представників 
інститутів громадянського 
суспільства для виявлення 
механізмів взаємодії між 
владою та громадськістю 

інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

2020 року 

2) проведення  обласного 
семінару-тренінгу 
«Європейська інтеграція: 
роль та можливості 
інститутів громадянського 
суспільства» 

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Вересень
2020 року

3. Проведення консультацій з 
громадськістю з 
актуальних питань 
реалізації державної 
політики на регіональному 
рівні, обговорення проєктів
регуляторних актів, 
програм економічного, 
соціального та культурного
розвитку, звітів головних 
розпорядників бюджетних 
коштів 

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад

Протягом року

4. Проведення щорічних 
нарад,  форумів та 
семінарів для інститутів 
громадянського 
суспільства: 

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

Протягом року

1) Проведення другого 
обласного форуму 
громадських організацій 
Запорізької області

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Червень 
2020 року

2) Проведення публічного 
обговорення проєкту 
Програми сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Запорізькій 

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

 Протягом
року 
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1 2 3 4
області на 2021-2024 роки

5. Сприяння розвитку 
громадським організаціям:

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

Протягом року

1) Проведення конкурсу з 
метою оновлення складу 
обласної координаційної 
ради з питань розвитку 
громадянського суспільства

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації 

Липень 
2020 року 

2) Сприяння формуванню 
єдиного довіднику в 
електронному вигляді з 
вільним доступом щодо 
конкурсів, джерел 
фінансової підтримки для 
представників 
громадянського суспільства

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

Листопад
2020 року

6. Організація та проведення 
ознайомчих візитів з 
обміну досвідом  
державних службовців, 
посадових осіб організацій 
місцевого самоврядування 
та представників інститутів
громадянського суспільства
до громад області з метою 

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 

Щокварталу
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1 2 3 4
вивчення позитивної та 
успішної практики 
залучення громадськості, 
використання 
різноманітних форм 
демократії участі

виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

7. Надання методичної, 
консультативної та 
організаційної допомоги 
органам державної влади 
та місцевого 
самоврядування з питань 
розвитку громадянського 
суспільства

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації

Протягом року

8. Сприяння в організації
та проведенні заходів щодо
відзначення державних 
свят, ювілейних дат та 
інших суспільно важливих 
заходів за участю 
громадськості

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

Протягом року

9. Сприяння організації 
проведення засідань за 
круглими столами, 
семінарів, форумів, виїзних
нарад щодо залучення 
представників інститутів 
громадянського суспільства
до надання соціальних 
послуг 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації,
Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад

Протягом року

1) Проведення обласних 
семінарів для 
представників інститутів 
громадянського суспільства
щодо участі в тендерних 
процедурах та 

Департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації,
Департамент 
інформаційної діяльності

Протягом року
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1 2 3 4
впровадженні соціальних 
послуг за соціальним 
замовленням   

та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад

10. Сприяння проведенню 
широкої інформаційної 
кампанії з питань надання 
соціальних послуг, 
створення і поширення 
через засоби масової 
інформації соціальної 
реклами, організація 
роботи телефонних 
«гарячих ліній»

Департамент 
інформаційної діяльності
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних 
територіальних громад

Протягом року

__
__________________________

Виконувач обов’язків директора
Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю                                         Марія ГОРІДЬКО


