
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

01.02.2022                                      м. Мелітополь                                                № 18

Про затвердження Плану заходів на 2022 рік щодо реалізації Національної 
стратегії  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в  Україні  на 
2021-2026 роки у Мелітопольському районі

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно  до  Указу  Президента  України  від  27.09.2021  №  487/2021  «Про 
Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2021-2026 роки», на виконання розпорядженням голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 19.01.2022 № 8 «Про затвердження Плану заходів на 
2022  рік  щодо  реалізації  Національної  стратегії  сприяння  розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки у Запорізькій області» 
та  з  метою  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  громадянського 
суспільства,  налагодження  ефективної  взаємодії  громадськості  з  органами 
виконавчої влади,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.  Затвердити  План  заходів  на  2022  рік  щодо  реалізації  Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 
роки у Мелітопольському районі (далі – План заходів), що додається.

2.  Керівників  відділу цивільного захисту,  оборонної  роботи та  роботи з 
правоохоронними  органами,  відділу  освіти,  охорони  здоров’я,  культури  та 
спорту,  відділу  економіки  та  агропромисловому  розвитку,  управління 
соціального  захисту  населення,  відділу  фінансів,  служби  у  справах  дітей, 
відділу організаційної та інформаційної діяльності апарату районної державної 
адміністрації:

1) забезпечити виконання Плану заходів відповідно до компетенції;
2)  інформувати  про  проведену  роботу  відділ  забезпечення  взаємодії  з 

органами місцевого самоврядування райдержадміністрації до 10.01.2023.

3.  Відділ  забезпечення  взаємодії  з  органами  місцевого  самоврядування 
райдержадміністрації підготувати узагальнену інформацію про хід виконання 
цього розпорядження голові райдержадміністрації до 20.01.2023.



4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Федора Парапанова.

Голова Ігор СУДАКОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови районної   
державної адміністрації 
01.02.2022 № 18 

 
ПЛАН 

заходів на 2022 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки  

у Мелітопольському районі 
 

№ 
з/п 

Найменування заходів Виконавці Строк 
виконання 

 
1 2 3 4 

1. Забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та 
реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення 

1) Сприяння роботі 
громадських рад при 
органах місцевого 
самоврядування шляхом 
надання методичної 
допомоги 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

2) Поширення кращих 
практик громадської 
участі у формуванні та 
реалізації державної 
політики 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

3) Організація 
консультацій з 
громадськістю на всіх 
етапах формування та 
реалізації державної 
політики на районному 
рівні, вирішення питань 
місцевого значення, 
обговорення проєктів 
регуляторних актів, 
програм економічного, 
соціального та 
культурного розвитку, 
звітів головних 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; відділ 
цивільного захисту, оборонної 
роботи та роботи з 
правоохоронними органами; відділ 
фінансів; відділу економіки та 
агропромисловому розвитку; 
управління соціального захисту 
населення;  відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту; 
служба у справах дітей 
райдержадміністрації; відділ 
організаційної та інформаційної 

Протягом 
року 



 2  
Продовження додатка 

1 2 3 4 
 

розпорядників 
бюджетних коштів 

діяльності апарату 
райдержадміністрації;  
 

4) Розвиток місцевої 
демократії шляхом 
організації проведення 
публічних заходів 
(конференції, форуми, 
громадські слухання, 
засідання за круглим 
столом, збори, зустрічі 
(наради) з 
громадськістю 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; відділ 
цивільного захисту, оборонної 
роботи та роботи з 
правоохоронними органами; відділ 
фінансів; відділу економіки та 
агропромисловому розвитку; 
управління соціального захисту 
населення;  відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту; 
служба у справах дітей 
райдержадміністрації; відділ 
організаційної та інформаційної 
діяльності апарату 
райдержадміністрації;  
 

Протягом 
року 

5) Посилення прозорості і 
публічності 
розроблення місцевих 
бюджетів 
 

Відділ фінансів 
райдержадміністрації 
 

Протягом 
року 

6) Удосконалення доступу 
до публічної інформації, 
у тому числі 
забезпечення 
функціонування 
офіційного сайту 
райдержадміністрації, 
його базових функцій 
щодо взаємодії з 
громадськістю із 
врахуванням потреб 
різних груп населення 
 

Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

7) Реалізація проєктів та 
програм, спрямованих 
на підвищення 
спроможності органів 
державної влади, 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації;  відділ 
фінансів райдержадміністрації 
 

Протягом 
року 



 3  
Продовження додатка 

1 2 3 4 
 

місцевого 
самоврядування, 
громадян та інститутів 
громадянського 
суспільства 
використовувати 
інструменти 
громадської участі 
 

8) Надання методичної, 
консультативної та 
організаційної допомоги 
органам місцевого 
самоврядування з 
питань розвитку 
громадянського 
суспільства 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

2. Створення сприятливих умов для розвитку інститутів громадянського 
суспільства в районі 

1) Проведення 
просвітницьких заходів, 
спрямованих на 
підвищення 
громадянської освіти 
населення щодо 
інструментів 
громадської участі у 
формуванні та реалізації 
державної політики 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

2) 
 

Створення умов для 
фінансової підтримки 
інститутів 
громадянського 
суспільства органами 
державної влади і 
місцевого 
самоврядування шляхом 
проведення конкурсів 
програм (проєктів, 
заходів) інститутів 
громадянського 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації;  відділ 
фінансів райдержадміністрації 
 

Протягом 
року 



 4  
Продовження додатка 

1 2 3 4 
 

суспільства, 
спрямованих на 
вирішення завдань 
місцевого значення 
 

3) Сприяння розвитку 
волонтерської 
діяльності, активізація 
просвітницької роботи з 
поширення кращих 
практик волонтерської 
діяльності 
 

Управління соціального захисту 
населення 

Протягом 
року 

4) Реалізація проєктів, 
спрямованих на 
розвиток  цифрової 
інфраструктури, яка 
створює умови для 
ефективного 
функціонування 
інститутів 
громадянського 
суспільства, сприяє 
поліпшенню їх доступу 
до навчання, 
комунікації, 
мережування, обміну 
ресурсами 
 

Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

5) Проведення 
інформаційно-
роз’яснювальної роботи 
серед мешканців 
Мелітопольського 
району щодо створення 
ними органів 
самоорганізації 
населення 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; 
Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

3. Активізація заходів, спрямованих на стимулювання участі інститутів 
громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку 

Мелітопольського району 



 5  
Продовження додатка 

1 2 3 4 
 
1) Забезпечення 

публічного доступу до 
інформації про надання 
інститутами 
громадянського 
суспільства суспільно 
значущих послуг 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; 
Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації  

Протягом 
року 

2) Сприяння підвищенню 
обізнаності 
громадськості про 
участь інститутів 
громадянського 
суспільства в соціально-
економічному розвитку 
України 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації спільно з 
іншими структурними підрозділами 
райдержадміністрації 
 

Протягом 
року 

3) Проведення семінарів та 
тренінгів для інститутів 
громадянського 
суспільства 
спрямованих на 
стимулювання їх участі 
в соціально-
економічному розвитку 
Запорізької області 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації спільно з 
іншими структурними підрозділами 
райдержадміністрації 
 

Протягом 
року 

4) Сприяння розміщенню 
соціальної реклами про 
роботу інститутів 
громадянського 
суспільства для 
підвищення обізнаності 
громадськості про їх 
участь в соціально-
економічному розвитку 
України і надання ними 
суспільно значущих 
послуг 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; 
Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці 

1) Підвищення рівня 
обізнаності громадян, 
представників бізнесу, 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; 

Протягом 
року 



 6  
Продовження додатка 

1 2 3 4 
 

 _______________ 
 

 
 
Начальник відділу забезпечення 
взаємодії з органами місцевого  
самоврядування Валерій ВОДОП’ЯНОВ 

державних службовців, 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування про 
роль інститутів 
громадянського 
суспільства 
 

Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації 

2) Проведення «круглих 
столів» та конференцій 
із питань розвитку 
громадянського 
суспільства району та 
впровадження 
європейських стандартів 
взаємодії органів 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування з 
інститутами 
громадянського 
суспільства 
 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; 
Відділ організаційної та 
інформаційної діяльності апарату 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

3) Проведення «Тижня 
громадянського 
суспільства» з метою 
підвищення обізнаності 
громадян, органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
представників бізнесу 
про роботу інститутів 
громадянського 
суспільства району. 

Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
райдержадміністрації; 
 

Протягом 
року 


