від “04“ лютого 2014 року

№ 29-р
м. Знам’янка

Про затвердження районного
плану заходів щодо реалізації у
2014 році Стратегії державної
політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в
Україні

На виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212
"Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації":
1. Затвердити районний план заходів щодо реалізації у 2014 році
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні (далі – районний план заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
територіальним органам міністерств і відомств України в районі, виконавчим
комітетам сільських рад у межах повноважень забезпечити виконання даного
районного плану заходів та про хід його виконання інформувати районну
державну адміністрацію через сектор комунікації з громадськістю та
інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації до 25 грудня 2014 року.
3. Сектору комунікації з громадськістю та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання
даного розпорядження надати голові районної державної адміністрації
до 10 січня 2015 року.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 14 серпня 2013 року № 303-р "Про затвердження
районного плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні".
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Голіка А.К.

Голова районної
державної адміністрації

В. ДЗЯДУХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
04 лютого 2014 № 29-р
РАЙОННИЙ ПЛАН
заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні
№
Зміст заходу
Відповідальний структурний
Строк
з/п
підрозділ
виконання
1
2
3
4
Розділ І. Удосконалення нормативно-правових актів з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності
інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до інформації
1 Виконання доручень центральних органів виконавчої влади Структурні підрозділи
Постійно
для здійснення Плану заходів щодо реалізації Стратегії
райдержадміністрації, територіальні
державної політики сприяння розвитку громадянського
органи міністерств і відомств України в
суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента
районі, виконкоми сільських рад
України від 24 березня 2012 року № 212
2 Проведення систематичних консультацій з громадськістю
Структурні підрозділи
Постійно
відповідно до Порядку проведення консультацій з
райдержадміністрації, територіальні
органи міністерств і відомств України в
громадськістю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996
районі, виконкоми сільських рад
3 Виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної Структурні підрозділи
Постійно
інформації"
райдержадміністрації, територіальні
органи міністерств і відомств України в
районі, виконкоми сільських рад
4 Розроблення, з урахуванням пропозицій від громадської
Сектор комунікації з громадськістю та
Грудень
ради при районній державній адміністрації, та затвердження інформаційної діяльності апарату
2014 року
в установленому порядку орієнтовного плану проведення
райдержадміністрації,
консультацій з громадськістю на 2015 рік
структурні підрозділи
райдержадміністрації, територіальні

3

1

2

3
4
органи міністерств і відомств України в
районі, громадська рада при районній
державній адміністрації (за згодою)
Розділ ІІ. Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між Знам'янською
районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства
Постійно
1 Інформування громадськості про найважливіші події, явища Сектор комунікації з громадськістю та
і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного інформаційної діяльності апарату
становища району через офіційний веб - сайт
райдержадміністрації, структурні
райдержадміністрації
підрозділи райдержадміністрації,
територіальні органи міністерств і
відомств України в районі
2 Проведення засідань круглих столів, зустрічей з
Сектор комунікації з громадськістю та
Щокварталу
громадськістю з питань забезпечення доступу до публічної
інформаційної діяльності апарату
інформації
райдержадміністрації
3 Проведення засідань круглих столів, зустрічей з
Сектор запобігання і виявлення корупції, Щокварталу
громадськістю щодо поширення серед населення ідей
режимно-секретної та мобілізаційної
нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг
роботи апарату райдержадміністрації
правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя
4 Проведення консультацій з громадськістю з питань
Структурні підрозділи
Відповідно
формування та реалізації державної політики відповідно до райдержадміністрації, територіальні
до термінів,
орієнтовного плану проведення консультацій з
органи міністерств і відомств України в визначених
громадськістю райдержадміністрації на 2014 рік
районі
планом
5 Проведення засідань колегії райдержадміністрації за участю Відділ організаційної роботи апарату
Щомісяця
членів громадської ради при районній державній
райдержадміністрації
адміністрації
6 Виконання угод про взаємодію та співпрацю з радою
Структурні підрозділи
Постійно
районної організації ветеранів України та районною
райдержадміністрації, територіальні
спілкою ветеранів війни в Афганістані
органи міністерств і відомств України в
районі, виконкоми сільських рад

4

1
7

2
Громадське обговорення плану райдержадміністрації на
2015 рік та звіту щодо реалізації Стратегії державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства у
2014 році

3
Сектор комунікації з громадськістю та
інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації,
громадська рада при районній державній
адміністрації (за згодою)
Розділ ІІІ. Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства
1 Проведення засідань громадської ради при районній
Сектор комунікації з громадськістю та
державній адміністрації, в тому числі з питань
інформаційної діяльності апарату
удосконалення роботи райдержадміністрації
райдержадміністрації,
громадська рада при районній державній
адміністрації (за згодою)
2 Проведення засідання круглих столів з питань взаємодії
Управління соціального захисту
місцевих органів виконавчої влади з районними
населення райдержадміністрації,
громадськими організаціями Афганців, інвалідів, ветеранів виконкоми сільських рад
та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
3 Проведення засідання круглих столів з питань взаємодії
Відділи: молоді та спорту; освіти
місцевих органів виконавчої влади з молодіжними
райдержадміністрації, виконкоми
громадськими організаціями
сільських рад
Розділ ІV. Формування громадянської культури суспільства
1 Залучення представників інститутів громадянського
Структурні підрозділи
суспільства до участі у суспільно значущих заходах
райдержадміністрації, територіальні
державного та регіонального рівня
органи міністерств і відомств України в
районі, виконкоми сільських рад
2 Проведення серед дітей та молоді тематичних семінарів,
Відділ освіти райдержадміністрації
тренінгів, інформаційних кампаній, що сприяють
підвищенню громадянської свідомості та активності
______________________________________

4
Листопад –
грудень
2014 року
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