
 

 
 

     ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  

        Р О З П О Р  Я Д Ж Е Н Н Я № 31  

 
 

від 14 лютого  2014 року                                                      м. Обухів 
 

 

Про план заходів щодо реалізації у 2014 році 
Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства на території Обухівської міської ради 
 

 

Відповідно до 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», доручення Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2014 року № 547/0/2-14, розпорядження голови 
Київської обласної державної адміністрації від 12 лютого 2014 року № 31 «Про 
план заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Київській області», статей 40, 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства на території 
Обухівської міської ради  (далі – план заходів), що  додається. 

2. План заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства на території Обухівської 
міської ради оприлюднити на офіційному веб-сайті. 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Обухівської міської 
ради забезпечити виконання плану  заходів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Рогозу В.І.  

 
 

Міський голова                                                      О.М.Левченко             
 
 

 
 

 

 

 

вик. Рогоза В.І. 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження Обухівського 
міського голови від 14.02.2014 року   
№ 31 
 

План заходів  
щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства 
 

1. З метою підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського суспільства забезпечити взаємодію громадської 
ради та інших консультативно-дорадчих органів створених при виконавчому 
комітеті міської ради. 

- відділ організаційно-кадрової роботи 
виконавчого комітету 

 
протягом року 

 
2. Провести засідання  круглих столів з питань розвитку громадянського 

суспільства, впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів 
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства тощо.  

 
- відділ організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету; 
- юридичний відділ виконавчого комітету 

 
 

3. Забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Обухівської міської 
ради інформації про проведення виконавчим комітетом Обухівської міської 
ради консультацій з громадськістю. 

Корнієнко Л.О. 
- радник міського голови 

 
протягом року 

  
 4. Брати участь у обговоренні проектів нормативно-правових актів, що 
стосуються суспільно-економічного розвитку, волонтерської діяльності,  прав 
та інтересів громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, 
громадських формувань з охорони громадського порядку та інших, які 
відбуватимуться у формі громадських слухань, єдиних днів інформування 
населення, засідань за круглим столом, зустрічей  з громадськістю тощо. 

 
- відділ організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету; 
- юридичний відділ виконавчого комітету 

 
5. Надавати роз’яснення та інформацію на запити, звернення громадських 

організацій та громадян, що надійшли через офіційний веб-сайт Обухівської 
міської ради, електронною поштою або телефоном. 

 
- загальний відділ виконавчого комітету 

 
протягом року 

 



 6. Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства у 
питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції. 
Здійснювати пропагування та роз’яснення переваг правомірної поведінки в усіх 
сферах суспільного життя. 

 - відділ організаційно-кадрової роботи 
виконавчого комітету; 

- юридичний відділ виконавчого комітету 
 

протягом року 
 

7. Сприяти інститутам громадянського суспільства в проведенні 
благодійних волонтерських акцій, зустрічей з представниками релігійних 
організацій і національних меншин  з метою оптимізації роботи, спрямованої на 
формування толерантності та поваги до релігійних переконань, культури, 
історії, звичаїв і традицій представників різних національностей. 

 
- служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету; 

- відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету; 
- Обухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 
протягом року 

 

8. Проводити волонтерську роботу по програмі в рамках “Добровільного 
соціального року” по проекту “Будівництва мостів в Європі” організації 
“Ініціативи Християн за Європу” в місті Обухові з дітьми інвалідами, взяти 
участь у проведенні обласного урочистого заходу з нагоди Всесвітнього Дня 
волонтера. 

- служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету; 
- відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету; 

- Обухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

протягом року 
 

 

 

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого комітету                                                В.І.Рогоза 

 


