
План заходів 

щодо реалізації у 2020 році в м. Бурштин Національної стратегії  

сприяння розвитку громадського суспільства  

в Україні на 2016-2020 роки 

№ Стратегічні цілі Найменування заходу Виконавець Термін 

виконання 

Очікувані результати 

1. Створення 

сприятливих умов 

для діяльності та 

розвитку ІГС 

1.1 Сприяння проведенню 

консультацій із громадськістю, 

громадських слухань та активізації 

роботи громадської ради при 

Бурштинській міській раді 

Організаційний 

відділ 

Протягом 

року 

1.1.Впровадження у практику роботи 

принципу відкритості влади, 

підвищення якості формування та 

реалізації політики на рівні органів 

місцевого самоврядування. 

1.2.  Надання населенню 

правової консультації з питань 

створення та правового 

регулювання діяльності інститутів 

громадського суспільства. 

Юридичний відділ Протягом 

року 

1.2.Підвищення рівня правової та 

політичної культури населення міста, 

ріст кількості активних громадських 

організацій. 

1.3.  Здійснення комплексних 

заходів правової освіти громадян, 

спрямованих на сприйняття 

розвитку громадського суспільства, 

популяризацію серед населення 

участі громадян у діяльності 

інститутів громадського 

суспільства 

Юридичний відділ Протягом 

року 

1.3. Підвищення рівня правової 

культури населення  та активізація 

участі громадян у діяльності ІГС 

області. 

1.4.  Сприяння діяльності 

громадських організацій в місті, 

надання підтримки їх проектам. 

 

Депутатський 

корпус 

АМЕР 

 

 

Протягом 

року 

1.4.Ріст показників діяльності 

громадських організацій в місті, якісне 

покращення їх проектів розвитку міста, 

налагодження здорової конкуренції між 

ними за отримання державного та 

місцевого фінансування. 

 



 

2. Забезпечення 

співпраці органів 

виконавчої влади 

та ІГС у процесі 

формування та 

реалізації 

регіональної 

політики 

2.1. Забезпечення проведення 

публічних консультацій з 

громадськістю (громадських 

обговорень, слухань, засідань 

круглих столів) з актуальних 

питань соціально-економічного 

розвитку. 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого органу 

міської ради 

Протягом 

року 

Підвищення якості регіональної 

політики з огляду на задоволення 

потреб громадськості. 

2.2. Створення умов для 

проведення інститутами 

громадського суспільства 

громадської експертизи 

діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, громадських 

антикорупційних експертиз 

проектів нормативно-правових 

актів та забезпечення 

врахування їх рекомендацій. 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого органу 

міської ради 

Протягом 

року 

2.2.Покращення зв’язку у системі 

«влада - ІГС», ріст довіри до органів 

влади міста. 

3. Підтримка 

ініціатив ІГС для 

вирішення завдань 

регіональної 

політики. 

3.1. Сприяння розвитку в місті 

волонтерської діяльності щодо 

соціальної допомоги, соціальної 

підтримки, соціальної 

реабілітації, соціальної 

профілактики, охорони здоров’я, 

охорони навколишнього 

середовища, у сфері фізичної 

культури і спорту.  

Відділ соціального 

захисту населення , 

відділ у справах 

молоді і спорту. 

Протягом 

року 

3.1.Вирішення пріоритетних завдань 

регіональної політики із залученням 

ресурсів громадських організацій, 

благодійних організацій. 

3.2. Сприяння підтримці 
суб’єктів господарювання та громадян, 

які надають фінансову допомогу чи 

здійснюють добровільні 

пожертвування, інститутам 

громадського суспільства для 

розв’язання проблем, що мають 

важливе суспільне значення. 

 Протягом 

року 

3.2. Налагодження в суспільстві 

атмосфери підтримки та 

взаємодопомоги, підвищення уваги 

суспільства (в тому числі підприємці 

міста) до проблеми творення 

громадського суспільства в місті. 



4. Підвищення 

професійного рівня 

та інститутської 

спроможності ІГС 

та органів 

виконавчої влади 

щодо використання 

механізмів участі 

громадськості у 

формуванні та 

реалізації 

державної 

політики. 

4.1. Здійснення комплексних 

заходів правової освіти 

громадян, спрямованих на 

сприяння розвитку громадського 

суспільства, популяризацію 

серед населення участі громадян 

у діяльності інститутів 

громадського суспільства. 

Юридичний відділ Протягом 

року 

4.1. Ріст правової та політичної 

свідомості та культури громадян 

регіону, підвищення участі жителів 

міста у діяльності ІГС, якісне 

переосмислення останніми завдань та 

ролі громадського суспільства в 

демократичній державі. 

5. Забезпечення 

поінформованості 

суспільства про 

діяльність ІГС 

через 

впровадження 

постійно діючої 

інформаційно-

просвітницької 

компанії  

5.1. Сприяння проведенню 

органами місцевого 

самоврядування, органами 

самоорганізації населення 

просвітницьких заходів щодо 

поширення інформації про 

можливості місцевої демократії. 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого органу 

міської ради 

Протягом 

року 

5.1. Створення умов для комунікації та 

обміну досвідом між інститутами 

громадського суспільства, органами 

виконавчої влади а органами місцевого 

самоврядування. 

5.2. Забезпечення широкого 

доступу до інформації, що 

гарантоване державою для 

суспільства, повне поширення 

відомостей про усі спільні 

проекти Бурштинської міської 

ради з ІГС. 

Організаційний 

відділ 

Протягом 

року 

5.2. Підвищення рівня довіри жителів 

міста до місцевих органів виконавчої 

влади та ІГС. 

6. Підвищення рівня 

зацікавленості та 

участі громадян у 

діяльності ІГС. 

6.1. Здійснення комплексних 

заходів правової освіти 

громадян, спрямованих на 

сприяння розвитку громадського 

суспільства, популяризацію 

серед населення, участі 

громадян у діяльності інститутів 

громадського суспільства. 

Юридичний відділ 

Відділ освіти і 

науки 

Протягом 

року 

6.1.Підвищення правової свідомості 

громадян, ріст кількості активних 

громадян міста. 



6.2. Просвітницька робота серед 

учнівської молоді, залучення до 

проектів громадських ініціатив 

Відділ освіти і 

науки. 

Протягом 

року 

6.2. Збільшення кількості активної 

молоді міста, ріст громадських 

ініціатив, виокремлення студентства  

міста як основи для громадського 

суспільства, джерела рекрутування ІГС 

 


