
 

Проєкт  

 

Звіт з виконання районної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства 

Роздільнянського району на 2018-2020 роки  

 

№

п/

п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Виконавці Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. 

гривень, у 

тому 

числі 

Про проведену роботу 

1 Вивчення стану розвитку 

громадянського суспільства 

у районі. Вивчення 

суспільної думки жителів 

району. 

1. Збір та аналіз 

інформації про 

суспільно-політичну 

ситуацію у районі. 

 

2. Моніторинг ЗМІ, 

Інтернет-простору, 

соціальних медіа. 

2018-2020 

роки. 

  

Сектор 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

райдержадмініс

трації 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть 

фінансува

ння 

За звітний період було здійснені виступи на апаратних 

нарадах: 

- «Про затвердження Орієнтовного плану консультацій з 

громадськістю  у Роздільнянській райдержадміністрації 

(від 21.01.2019 року та від 20.01.2020 р.); 

-Про хід   виконання   постанови  Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» (від 30.07.2018 року); 

-Про суспільно-політичний стан на території 

Роздільнянського району (від 18.03.2019 року, від 

05.10.2020 р.); 

- Звіт з виконання розпорядження «Про затвердження 

Орієнтовного плану консультацій з громадськістю  у 

Роздільнянській райдержадміністрації на 2019 рік» за І 

півріччя 2019 року (від 25.06.2019 р.); 

- Про формування нового складу Громадської ради при 

Роздільнянській районній державній адміністрації (від 



20.08.2019 року та від 07.09.2020 р.) 

Взято участь у селекторній нараді Одеської 

облдержадміністрації з розглядом наступних питань: 

-Про стан виконання заходів щодо реалізації державної 

політики за участю інститутів громадського суспільства 

(від 01.10.2018 р.) 

2 Налагодження ефективних 

механізмів комунікації між 

органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування 

та інститутами 

громадянського суспільства 

1.Залучення інститутів 

громадянського 

суспільства до 

розроблення 

нормативно-правових 

актів з питань 

реформування 

економіки району, 

галузей освіти, охорони 

здоров’я. 

2.Залучення інститутів 

громадянського 

суспільства до роботи у 

складі оргкомітетів, 

експертних та робочих 

груп, консультативно-

дорадчих органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування. 

2018-2020 

роки. 

 

Сектор 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

райдержадмініс

трації 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть 

фінансува

ння 

Громадська  рада  при райдержадміністрації  є  постійно  

діючим колегіальним виборним консультативно-

дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі 

громадян в управлінні державними справами, здійснення  

громадського  контролю  за  діяльністю  органів  

виконавчої влади,  налагодження  ефективної  взаємодії  

зазначених  органів з  громадськістю,  врахування  

громадської  думки  під  час  формування та реалізації 

державної політики. 

Налагодження комунікаційного зв’язку та 

підпорядкованості з делегованих повноважень 

райдержадміністрації між органами місцевого 

самоврядування та райдержадміністрації 

 

3 Створення належних умов 

для розвитку інститутів 

громадянського 

суспільства, реалізації їх 

прав на участь у 

формуванні державної 

політики. Підтримка 

Проведення спільних 

просвітницьких заходів 

(конференцій, 

семінарів, круглих 

столів тощо) за участю 

представників органів 

виконавчої влади, 

2018-2020 

роки. 

Сектор 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

райдержадмініс

трації 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть 

При Роздільнянській райдержадміністрації за період дії 

програми функціонувало кілька громадських рад, склад 

якої затверджено розпорядженнями: 

- 7 серпня 2018 року №546/А-2018 у кількості 11 

представників ІГС; 

- 19 серпня 2020 року №357/А-2020 у кількості 9 

представників ІГС; 



статутної діяльності 

інститутів громадянського 

суспільства. 

місцевого 

самоврядування, 

інститутів 

громадянського 

суспільства. 

фінансува

ння 

Розпорядженнями затверджено «Про затвердження 

Положення про громадську раду при Роздільнянській 

районній державній адміністрації»: 

- від 9 листопада 2018 року №810/А-2018; 

- від 2 липня 2019 року  № 313/А-2019; 

- від 23 вересня 2020 р. №415/А-2020. 

Протягом 2018-2020 років здійснено 15 засідань 

громадської ради за участю  керівництва 

райдержадміністрації із розглядом 30 актуальних питань.  

4.  Розвиток волонтерського 

руху та благодійництва. 

1. Сприяння розвитку 

громадських ініціатив з 

питань розвитку 

волонтерського руху. 

2.Проведення 

навчальних тренінгів, 

семінарів, навчань, 

форумів для 

волонтерських 

організацій. 

2018-2020 

роки. 

Сектор 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

райдержадмініс

трації 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть 

фінансува

ння 

 

Звернень від благодійних організацій, які здійснюють 

інформаційну роботу із запобігання шахрайству під час 

публічного збору благодійних пожертв не надходили. 

5. Сприяння  залученню 

інститутів громадянського 

суспільства до формування, 

моніторингу та реалізації 

державної антикорупційної 

політики. 

1. Посилення 

громадського контролю 

за прийняттям рішень 

органами виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування, 

зокрема шляхом 

запровадження 

механізму 

попереднього 

громадського 

обговорення суспільно 

важливих рішень. 

2. Прийняття у 

 

 

 

2018-2020 

роки. 

Сектор 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

райдержадмініс

трації 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть 

фінансува

ння 

Протягом звітного періоду інформували ІГС через 

офіційний вебсайт Роздільнянської РДА про проведену 

роботу з інформування щодо запобігання корупції у 

розділі «Запобігання корупції», залучення працівників 

райдержадміністрації та працівників державних органів 

до щомісячних онлайн-семінарів з питань запобігання 

корубції. 



співпраці з інститутами 

громадянського 

суспільства плану 

заходів щодо 

комплексного 

розв’язання проблеми 

толерантного ставлення 

населення до корупції, 

орієнтованого на різні 

соціальні та вікові 

групи. 

3. Проведення 

інформаційних та 

просвітницьких заходів, 

спрямованих на 

формування у 

населення 

несприйняття корупції 

як способу розв’язання 

проблеми 

6 Участь представників 

громадської ради 

Роздільнянської 

райдержадміністрації в 

обласному конкурсі «Краща 

громадська рада-надійний 

партнер» 

За підсумками 

діяльності громадських   

рад,   зокрема,   їх 

активної   участі   у   

вирішенні суспільно-

значущих   проблем 

району 

2019-2020 
роки. 

Сектор 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
райдержадміні

страції 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть 

фінансува

ння 

З метою консолідації інститутів громадянського 

суспільства до  активної співпраці з органами публічної 

влади на участь в обласному конкурсі «Краща 

громадська рада-надійний партнер», громадською радою 

при райдержадміністрації було направлені лист-

клопотання та усі необхідні документи для участі у 

період проведення конкурсу з 2018-2020 роки 

7.  Проведення   консультацій   

з 

громадськістю   з   питань,   

що 

1. Проведення 

електронних 

консультацій з 

громадськістю  

2018-2020 
роки. 

Структурні  
підрозділи 

райдержадміні
страції 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

 

На офіційному веб-сайті Роздільнянської районної 

державної адміністрації діють та постійно оновлюються 

розділи «Консультації з громадськістю» у якому за 



стосуються 

суспільно- 

економічного 

розвитку, 

реалізації   та   захисту   

прав   і свобод 

громадян, 

задоволення   їх   

політичних, 

економічних,         

соціальних, 

культурних         та  інших 

інтересів,       відповідно       

до Порядку 

проведення 

консультацій 

з 

громадськістю  з  питань 

формування     та  реалізації 

державної 

політики, 

затвердженого  постановою 

Кабінету   Міністрів   

України 

від 03.11.2010 №996 

 

2. Проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

засідання громадської 

ради 

не 

потребую

ть  

фінансува

ння 

звітний період відбувались обговорення наступних 

проєктів: 

- Районної програми «Освіта Роздільнянщини» на 2019-

2022 роки; 

- Програми з виконання «Національного плану дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період з 

2018 року по 2023 рік в новій редакції. 

- Районної програми «Освіта Роздільнянщини» на 2019-

2022 роки 

-Орієнтовний план проведення заходів з нагоди Дня 

Конституції України 

Орієнтовний план проведення Дня захисника України 

Проект Районної програми сприяння роботи відділу 

надання адміністративних послуг Роздільнянської 

районної державної адміністрації на 2018 -2020 роки 

Орієнтовний план проведення районного фестивалю 

меду "Спас іде - гостей веде" 

Орієнтовний план стосовно підготовки до проведення 

Дня прапору України та Дня Незалежності України 

Орієнтовний план проведення консультації з 

громадськістю 2018 року у Роздільнянському районі 

Проект районної програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства Роздільнянського району на 

2018 - 2020 роки 

8. Інформування про 

діяльності 

консультативно-дорадчих 

органів,   заходів   зі   

взаємодії та 

консультування з 

громадськістю (у  т.ч. 

Забезпечення 

висвітлення 

на веб-сайті районної 

державної адміністрації     

в рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

 

2018-2020 
роки. 

Структурні  
підрозділи 

райдержадміні
страції 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть  

На офіційному веб-сайті Роздільнянської районної 

державної адміністрації діють у розділи «Консультації з 

громадськістю» публікувались консультації від 

наступних структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 

- Апарат райдержадміністрації; 

- Управління соціального захисту населення; 



електронних консультацій) 

та звітів щодо їх виконання 

фінансува

ння 

- Управління розвитку та інвестицій; 

- Відділ освіти, молоді та спорту; 

- Відділ культури і туризму; 

- Відділ надання адміністративних послуг; 

- Служба у справах дітей; 

9. Забезпечення         

проведення 

публічного         

громадського 

обговорення      

Проведення 

(конференцій, форумів, 

громадських 

слухань,   засідань   за   

круглим 

столом,зборів,     

зустрічей 

(нарад)     з     

громадськістю), 

засідань     громадської     

ради при       районній       

державній 

адміністрації    з   

актуальних 

питань 

соціально- 

економічного 

та 

гуманітарного 

розвитку 

відповідно до плану 

2018-2020 
роки. 

Структурні  
підрозділи 

райдержадміні
страції 

Заходи 

визначені 

у 

програмі 

не 

потребую

ть  

фінансува

ння 

На офіційному веб-сайті Роздільнянської районної 

державної адміністрації діють та постійно оновлюються 

розділи «Консультації з громадськістю» у якому за 

звітний період відбувалось наступні публічні 

обговорення щодо: 

- Обговорення містобудівної документації; 

-перспективного плану соціально-економічного розвитку 

Роздільнянського району на 2019-2021 року протягом 

грудня 2018 року; 

- перспективного плану соціально-економічного 

розвитку Роздільнянського району на 2019-2021 року 

протягом січня 2019 року; 

- обговорення з представниками інститутів 

громадянського суспільства щодо організації проведення 

Естафети пам’яті з нагоди 75-річниці визволення 

України від німецько-фашистських загарбників; 

- підготовки та відзначення державних свят та пам'ятних 

дат; 

- внесення змін до «Програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-

2020 роки»; 

- проведення міжрайонного фестивалю афганської, 

військово-патріотичної пісні «І з піснею у серці»; 

- відзначення в Роздільнянському районі Дня 

Державного Прапору України та 28-ї річниці 

Незалежності України 

 

________________________________ 


