
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10 лютого 2016  року  Старокостянтинів   № 47/2016 - р 

 

Про заходи щодо реалізації у місті 

Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 рік 

 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №968 

«Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої 

влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні», обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на        

2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 20 грудня 2012 року 

№19-14/2012 р., розпорядження голови обласної державної адміністрації від    

13.01.2016 р. №7/2016-р. «Про план обласних заходів щодо реалізації Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на        

2016 рік», з метою утвердження принципів громадянського суспільства у місті, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо реалізації у місті Стратегії політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 рік (додаються). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                          М. Мельничук 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

10 лютого  2016 року №47/2016 - р 

 

Заходи  

щодо реалізації у місті Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 рік  

1. Сприяти роботі консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах 

виконавчого комітету міської ради із залученням до розгляду питань представників 

громадськості. 

Структурні підрозділи виконавчого комітету 

міської ради; 

протягом 2016 року. 

2. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів у закладах 

освіти та культури для молоді і зацікавлених груп населення із залученням 

представників громадських об’єднань щодо роз’яснення правових аспектів 

функціонування інститутів громадянського суспільства та їх участі у формуванні та 

реалізації державної політики, а також основ розбудови демократичного суспільства. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління освіти, 

управління у справах сім’ї та молоді, відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

3. Сприяти проведенню ініційованих громадськими об’єднаннями 

(волонтерськими, молодіжними організаціями) загальноміських акцій і заходів, 

спрямованих на зміцнення державності, консолідацію українського народу, патріотичне 

виховання молоді. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління освіти, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

4. Надавати сприяння у проведенні громадських експертиз, контролю та інших 

моніторингових заходів за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку 

інститутів громадянського суспільства, проводити розгляд відповідних пропозицій за їх 

результатами. 

Відділ з питань внутрішньої політики, відділ 

інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

5. Сприяти у проведенні громадських слухань, ініційованих представниками 

громадянського суспільства та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування з 

питань розвитку територіальної громади міста, які потребують громадського 

обговорення. 

Структурні підрозділи виконавчого комітету 

міської ради; 

протягом 2016 року. 
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6. Проводити вивчення громадської думки мешканців міста, зокрема молоді, з 

актуальних та проблемних питань розвитку територіальної громади шляхом організації 

опитувань, анкетувань. 

Відділ з питань внутрішньої політики, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

 

7. Організовувати публічні заходи з представниками інститутів громадянського 

суспільства («круглі столи», наради, семінари) для обговорення питань соціально-

економічного та культурного розвитку міста, відпрацювання спільних пропозицій та 

рекомендацій для їх подальшої реалізації. 

Управління соціального захисту населення, 

управління економіки, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, 

відділ з питань внутрішньої політики, 

організаційно-контрольний відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

8. Забезпечити широке висвітлення діяльності громадських організацій, 

об’єднань громадян, їх участь в міських заходах у засобах масової інформації. 

Газета «Наше місто», міське радіомовлення, 

відділ інформаційного забезпечення, відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами   підпис                                                   В. Янзюк 

 

  

 


