розпорялttЕння

голови вtльшАнськоi рдйонноi дврlкдвноi АдмIнIстрАцI'i
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,, чераня

кIровогрмськоi оьлдстl

20l7 року
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смт Вi;tьшанка

Про затвердлення районноm плану заходlв
шоло реалiзаuiТ у 20l 7 рочi НацiональноТ
стратегiТ сприяння розвитку громадянського
суспiльства в YKpa'rHi на 2016-2020 роки

На виконання Указу Президента УкраТни вiд 26 лютого 20lб року Nо 68
uПро сприяння розвитку громадянськоm суспiльства в УкраiнЬ,
ро*ор"л*Ь"", голови Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
2l квiтня 2017 року Nl l97-p <Про затвердження обласноm плану захо.аiв щодо
реалiзацiт у 20l7 роцi Нацiональноi стратегii сприяння рзвитку громадянського
суспiльства в УкраiЪi на 2016-2020 роки>:
Затверлити районний план заходiв щодо ралiзачii у 2017 роцi
Нацiональноi стратегiТ сприяння розвитку громашlнського суспiльства в YKpaiHi
на 20l6-2020 роки (лоласться).

l.

2. Струrсryрним пiдроздiлам райлержа.пмiнiстрачii пр виконання даного
розпорядження проiнфрмувати вiддiл органiзачiйноiнформацiйноi дiяльностi
та комунiкацiй з громадськiстю апараry райлержалмiнiстрачii до 01 грудня
20l7 року.

3. Вiддiry органiзачiйно-iнформаuiйноi дiяльностi та комlrriкацiй з
громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii rtро виконання даноm
розпорядr(енн;l проiнформувати управлiння комунiкачiй з громадськiстю
обллержадмiнiстрацiТ до l

l грулня

2017 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на першого

засц/пника юловн районноi державноТ aaMiHicTpauiT Нестерова С.А..

Першшй заступнцк голови
райопrrоi лерхсавноi алмiнiстрашfi

с.нЕстЕров
/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi

лержавноТ алмi HicTpauiT
08 червня 2017 Nc 1З 1-р

РАЙОННИЙ ПЛЛН
заходiв щодо реалiзацiI у 201 7 роцi Нацiональноi стратегii сприяння розвитку
громадянського суспiльства в Украiнi на 20lб-2020 роки

l. Вжrпr

заходи щодо проведення консультацiй

з

громадськiстю з

акryальних питань формування та реалiзацii державноi полiтики за налрямкiiми
та з питань регiонального значення iз зал5rченвям консультативно-дорадчих
органiв.
Струкцрнi пiдроздiли райдержалмiнiстраttii
Протягом 2017 року

2. Забезпечити цаданIuI методиtlноТ, консультативноi та органiзацiйноi

допомоги органам мiсцевоm сirмоврядування з питrlнь взаемодiТ з iнститутами
громадянського суспiльства.
Вiддiл органiзацiйно-iнформацiйноi
дiяльноgti га комlнiкачiй з гроvадськit;по
апараry ра йдержадм i н icTpauiT
Протягом 2017 року

3. Забезпечити розроблення, з )раý.ванням пропозицiй вiд Громадськоi

ради при райдержадмiнiсцацii орiеtlтовного плану проведення консультацiй з
громадськiстю на 2018 piK.
Вiддiл органiзацiйно-iнформацiйноi
дЬльностi га комунiкачiй з гроvадськigтю
аларату райдержадмirriстраIrii
,Що кiнця 2017 року

4. Створити сприятливi умови дIя надання методичноi та органiзацiйноi
допомоги представникам iнститутiв громадянського суспiльства у рiзних
сферах дiяльностi мiсцевlтх органiв виконавчоI влади та органiв мiсцевого
самоврядувzrння, зокрема щодо впровадженrrя реформ.
Стругryрвi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii
Протягом 2017 року

5. Забезпечити виконанЕя Лорядку сприяння проведенню громадськоi

експертизи дйльностi органiв виконавчоТ влади, затвердкеного постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 листопада 2008 pohf/ ]Ф 976.
Сгруrryрнi пiдроздilrи райдержадмiнiстрацii
Протягом 2017 року
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6. Забезпечити у разi необхiдностi )rкладання уюд, меморанд,мiв про

спiвпрацю з iнститутами громадянського суспiльства (далi
lГС експортних послуг.

,

IГС), замовJIення у

Стр1 rсгурнi пiдро]дiли райдержалмiнiстрачii
Протягом 2017 року

7.

Забезпечити пiдгоювку узагальненоТ iнформацii про дiяльнiсть
Громадськоi ради, yтBopeнoi при райдержадмiнiстрачil пропозиuiй щодо
комплексу системних заходiв з удосконалення ii роботи.
Вiддiл оргалiзацiйно-iнформацiйвоi
дiяльносr i та комунiкачiй з громалськiстю

апараry райдержадмiнiстрачiТ
Лисгопал-грулень 20 17 року

8. Залучення представникiв IГС до yracTi у суспiльно значуп{их заходах
державною та регiонального рiвня.
Вiддiл органiзацiйно-iнформацiйноi
дйльносri та комунiкачiй з гроvалськiстю
апараry райлержадvi HicTpauii
Протягом 2017 року

9. Сприяти розвитку волонтерського руху, благодiйництва

i меценатства.

Сцукryрнi пiдрозлiли райдержадмiнiстрачii

Протягом 2017 року

