
Додаток 
до розпорядження міського голови 
від 21 січня 2020 року № р- 9 -з  

 
МІСЬКИЙ ПЛАН 

заходів щодо реалізації у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки 
№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 Забезпечити   залучення  представників  інститутів  громадянського суспільства   до 
формування та реалізації державної політики шляхом постійного проведення 
електронних консультацій з громадськістю, публічних громадських обговорень щодо 
проектів нормативно-правових актів з найважливіших питань життєдіяльності міста у 
процесі прийняття рішень міською радою та виконавчим комітетом: 

1) забезпечити    розроблення,  з  урахуванням  пропозицій  від  Громадської  ради  
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік; 

2) проводити  спільні  просвітницькі  заходи за участю представників органів  
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства;  
 
 

3) забезпечити    участь    молодіжних    громадських   організацій   та   їх    
об’єднань у розробленні, здійсненні на місцевому рівні державної молодіжної 
політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності 
цих організацій, об’єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у 
реалізації програм, що стосуються молоді; 

4) залучати   інститути  громадянського суспільства до роботи оргкомітетів,   
експертних   та   робочих   груп, консультативно-дорадчих органів;   

5) сприяти роботі громадської ради при виконавчому комітеті; 
 
 

6) проводити заходи, спрямовані на підвищення рівня громадянської освіти  

 
 
 
 
 

Січень 
2020 року 

 
Протягом 
2020 року 

 
 

Протягом 
2020 року 

 
 
 

Протягом 
2020 року 
Протягом 
2020 року 

 
Протягом 

 
 
 
 
 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
Управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
 
 
 
Виконавчі органи міської ради 
 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Виконавчі органи міської ради 
Відділ внутрішньої політики 



2 
населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні 
форми демократії. 
 

 

2020 року міської ради 
Олександрійський місцевий 
центр безоплатної вторинної 
правової допомоги (за згодою) 

2 Забезпечити   проведення   конкурсу   з   відбору   соціальних   проектів неурядових 
організацій та впроваджувати інші ефективні механізми надання фінансової підтримки 
організаціям громадянського суспільства, спрямованим на реалізацію Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. 

 

  Листопад 
2020 року 

 

Управління стратегічного 
планування міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Інститути громадянського 
суспільства 

3 Надавати в оренду організаціям громадянського суспільства, які надають соціальні 
послуги за рахунок бюджетних коштів, право користуватися комунальним майном на 
засадах, передбачених чинним законодавством. 

Протягом 
2020 року 

Управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради  

4 Сприяти    співробітництву    влади,    організацій    громадянського  суспільства    з 
відповідними міжнародними організаціями і фондами з питань розвитку 
громадянського суспільства, залучати експертів європейських країн для спільної 
реалізації проектів розвитку громад. 

Протягом 
2020 року 

Управління стратегічного 
планування міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради  

5 Сприяти проведенню за участю представників місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства конференцій, семінарів, зустрічей, засідань за «круглим 
столом» з важливих питань суспільного життя міста. 

Протягом 
2020 року 

Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Виконавчі органи міської ради 

6 Забезпечити створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку  
організацій громадянського суспільства: 

1) забезпечити       вивчення       громадської      думки      щодо   суспільно –  
політичного, економічного і соціального розвитку міста; 

2) залучати    представників    громадськості   та    ІГС    міста    до   масових  
заходів з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій; 
 
 

3) забезпечити,  у разі  необхідності,  укладання угод,  меморандумів про  
співпрацю з інститутами громадянського суспільства;   

4) організувати оформлення у закладах освіти та бібліотечних закладах лекцій,  

 
 

Протягом 
2020 року 
Протягом 
2020 року 

 
 

Протягом 
2020 року 
Протягом 

 
 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Управління       культури       і       
туризму міської ради 

Виконавчі органи міської ради 
 
Управління       культури       і       



3 
уроків з громадянської освіти, неформально-освітніх та просвітницьких заходів, 
виховних годин, книжкових    виставок,    тематичних   полиць   щодо   стану   та   
розвитку    громадянського суспільства; 

5) провести  на засіданні  громадської  ради  при виконавчому  комітеті    
обговорення проекту річного плану заходів щодо реалізації в місті у 2020 році  
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016-2020 роки; 

6) сприяти  розвитку  волонтерського   руху,   благодійництва  і  меценатства. У   
разі звернення, сприяти благодійним організаціям у проведенні інформаційної та 
роз’яснювальної роботи серед населення з метою запобігання шахрайству під час 
публічного збору благодійних пожертв. 

2020 року 
 
 

Січень 
2020 року 

 
 

Протягом 
2020 року 

 

туризму міської ради 
 Управління освіти, молоді  та 

спорту міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
 
 

Виконавчі органи міської ради 
 
 

7 Забезпечити   стимулювання   участі   організацій   громадянського    суспільства      
в соціально-економічному розвитку міста: 

1) провести   на засіданні   громадської ради обговорення  програми   
економічного   і соціального розвитку міста на 2021 рік; 

2) провести   на засіданні   громадської ради обговорення бюджету міста на  
2021 рік; 
 

3) вжити   заходи   з   метою   активізації   залучення   представників  інститутів  
громадянського суспільства  до надання соціальних послуг; 

 

 
 

 Грудень 
2020 року 
Грудень 

2020 року 
 

Протягом 
2020 року 

 

Управління економіки міської 
ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Фінансове управління міської 
ради 
Відділ внутрішньої політики 
Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради  
Служба у справах дітей 
Міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
міської ради  

8 Забезпечити створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці: 
1)  забезпечити  доступ  громадськості  до консультацій та правової допомоги (у  

тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів 
громадянського суспільства; 
 

2) забезпечити    сприяння    міжсекторальній    співпраці    у    запобіганні  
протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги; 

 
Протягом 
2020 року 

 
 

Протягом 
2020 року 

Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Олександрійський місцевий 
центр безоплатної вторинної 
правової допомоги (за згодою) 
Виконавчі органи міської ради 
 



4 
3) створити сприятливі умови для підвищення ролі громадянського суспільства у  

різних сферах діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема щодо 
впровадження реформ; 
 

4) забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства з питань  
поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування 
переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя; 

 
5) сприяти організації та проведенню ознайомчих візитів з обміну досвідом  

посадових осіб місцевого самоврядування та представників організацій громадянського 
суспільства до різних громад та інших регіонів (і навпаки) з метою вивчення позитивної 
та успішної практики залучення громадськості, використання різноманітних форм 
демократії; 
 

6) сприяти розвитку механізмів соціального партнерства між владою,  
бізнесом та інститутами громадянського суспільства;  
 

Протягом 
2020 року 

 
 

Протягом 
2020 року 

 
 

Протягом 
2020 року 

 
 
 
 

Протягом 
2020 року 

 

Управління забезпечення 
діяльності міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Управління забезпечення 
діяльності міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Управління стратегічного 
планування міської ради 
Відділ внутрішньої політики 
міської ради  
Інститути громадянського 
суспільства 
Управління економіки міської 
ради 
Відділ внутрішньої політики 
Інститути громадянського 
суспільства 

9 Забезпечити інформування  громадськості про найважливіші події, явища  і тенденції 
суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку міста через офіційний веб-
сайт міської ради та засоби масової інформації. 
 

Протягом 
2020 року 

 

Відділ внутрішньої політики 
міської ради 
Управління економіки міської 
ради 
Управління інформатизації та 
інформаційно- 
аналітичної політики міської 
ради 

  
        
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  


