
Проект 
План заходів  

щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2018 рік у Львівській області 

 
 
№ Захід Строк 

проведення 
Відповідальний 
структурний підрозділ 

1.  Проведення круглих 
столів на теми: 

- роз’яснення прав, 
свобод та обов’язків 
громадян України 
відповідно до вимог 
законодавства та 
проектів нормативно-
правових актів; 

- «Суспільна 
корисність діяльності 
неурядових громадських 
організацій»; 

- спільно із 
Львівським Обласним 
Центром зайнятості на 
тему: «Власна справа» 

Січень-грудень 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтень 

Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
Департамент міжнародної 
технічної допомоги та 
міжнародного 
співробітництва 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
Львівський Обласний 
Центр зайнятості, 
 
Інститути громадянського 
суспільства 
 
Громадська ради при 
ЛОДА 

2.  Провести 24 тренінги для 
представників місцевих 
органів виконавчої влади 
та інститутів 
громадянського 
суспільства на актуальні 
теми, зокрема щодо 
інституційного 
розвитку, формування 
планів та завдань, а 
також ефективного 
розподілу коштів 
громадських 
організацій, тенденцій 
розвитку 
громадянського 
суспільства на 2018 рік, 
децентралізації, 
соціального 
підприємництва та інші 
теми які з`ясуються під 

Два рази на 
місяць 

Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
Департамент соціального 
захисту населення 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Інститути громадянського 
суспільства 
 
 



час опитування 
3.  Напрацювати механізм 

моніторингу та 
визначення 
ефективності 
використання 
бюджетних коштів 
представниками 
інститутів 
громадянського 
суспільства 

Лютий-травень 
 

Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Інститути громадянського 
суспільства  

4.  Провести конкурс з 
визначення проектів 
інститутів 
громадянського 
суспільства, які 
отримують фінансову 
підтримку з обласного 
бюджету  

Січень-березень Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Департамент з питань 
культури, національностей 
та релігій, 
 
Департамент соціального 
захисту населення 
 
Громадська рада при ЛОДА 

5.  Проведення 
інформаційний заходів:  
- розсилка на інститути 
громадянського 
суспільства,  
- розміщення 
інформаційних 
повідомлень, 
- презентація конкурсів 
для громадських 
організацій щодо 
можливостей отримання 
фінансової підтримки 

Лютий-грудень 
 
 

Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Інститути громадянського 
суспільства 

6.  Провести публічне 
звітування громадських 
організацій, які 
отримали бюджетні 
кошти, в тому числі і на 
статутну діяльність 

Грудень Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Інститути громадянського 
суспільства 

7.   Сприяти роботі Січень-грудень Департамент внутрішньої 



Громадської ради 
(сприяння організації 
засідань, правлінь, 
секретаріату, круглих 
столів та інших заходів) 

та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Громадська ради при 
ЛОДА 

8.  Провести ІІІ Щорічний 
форум громадських 
організацій Львівщини 
«Партнерство та 
розвиток» 

Червень Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
 

9.  Організація та 
проведення зустрічі 
голів Громадських рад 
Львівщини 

Березень, 
Жовтень 

Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Громадська ради при 
ЛОДА 

10.  Організація та 
проведення зустрічі 
керівництва області з 
головами комісій 
Громадської ради 

Щокварталу Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Громадська ради при 
ЛОДА 

11.  Провести громадське 
обговорення: 

- Орієнтовного 
плану консультацій з 
громадськістю; 

- проекту Плану 
заходів щодо реалізації в 
області Національної 
стратегії сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні на 
2016-2020 роки 

Січень 
 
Грудень  
 
 
Січень-лютий 
 
Листопад-грудень 

Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Громадська ради при 
ЛОДА 

12.  Обговорення державних 
реформ у форматі 
відеоконференцій із 
представниками 
Кабінету Міністрів 
України  

Щочетверга  Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Інститути громадянського 
суспільства  
 



13.  Обговорення проектів 
обласних програм та 
проекту обласного 
бюджету на 2019 рік  
Львівської області 

Січень- грудень Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
 

14.  Форум громадських рад 
України 

травень Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
Громадська ради при 
ЛОДА 
 

15.  Проведення заходів 
спрямованих на 
відновлення  
та збереження 
національної  
пам`яті, вшанування 
визначних осіб 
українського 
державотворення 
та відзначення 
пам`ятних дат за 
кордоном.  

 
 

Січень- грудень Департамент внутрішньої 
та інформаційної політики 
облдержадміністрації; 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації; 
 
Громадська ради при 
ЛОДА 
Інститути громадянського 
суспільства  
 

 
 


