
      

ПЛАН ЗАХОДІВ 
на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства на території 

Дніпровського району міста Києва 

№ 
п/п 

Назва заходів Відповідальні Термін виконання 
 

І.  Розроблення та запровадження ефективного механізму налагодження взаємодії  між райдержадміністрацією  та  інститутами 
громадянського суспільства     

1. Обговорення з інститутами громадянського суспільства, 
легалізованих на території Дніпровського району 
столиці, плану заходів щодо реалізації Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства на території Дніпровського району міста 
Києва на 2014 рік  

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації 

Січень 2014 року 

2. Оновлення Єдиного реєстру громадських організацій, які 
взаємодіють з органами виконавчої влади району та 
беруть участь у спільних проектах  

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації 
 

I квартал 2014 року 

3. Проведення моніторингу кількісного складу та основних 
напрямків діяльності громадських організацій, 
благодійних фондів, які зареєстровані на території 
Дніпровського району столиці 
 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації 
 

I квартал 2014 року 

4. Забезпечення проведення єдиних тематичних Днів 
інформування для всіх структурних підрозділів 
Дніпровської районної  у місті Києві державної  
адміністрації  

Відділ  з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної  у місті Києві державної  
адміністрації; структурні підрозділи  
Дніпровської районної  у місті Києві державної  
адміністрації 

Протягом року 

5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи  серед 
педагогічних, учнівських та батьківських колективів з 
питань розвитку громадянського суспільства 
 

Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Протягом 2014 року 



6. Проведення робочих зустрічей щодо реалізації 
суспільно-корисних ініціатив з керівниками громадських 
та благодійних організацій району 
 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації, 
інститути громадянського суспільства 

Щоквартально  

7. Забезпечення проведення заходів в рамках 
«Європейського тижня місцевої демократії» (відкриті 
уроки, виховні години, круглі столи, лекції, бесіди, 
тематичні виставки у бібліотеках) 

Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації; 
управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

 Жовтень 2014 року 

8. Сприяти формуванню громадянської культури та 
підвищення рівня толерантності у суспільстві 

Структурні підрозділи  Дніпровської районної  
у місті Києві державної  адміністрації 

Протягом року 

 
9. Проведення правового виховання населення, учнівської 

молоді, комплексу заходів в рамках реалізації 
Всеукраїнського тижня права 

Управління освіти Дніпровської районної  у 
місті Києві державної  адміністрації; 
управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Дніпровської районної  у 
місті Києві державної  адміністрації 

Протягом року 

 

10. Надання організаційно-методичного сприяння 
громадським та благодійним організаціям у реалізації 
суспільно-важливих проектів  

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, структурні 
підрозділи Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Постійно 

11. Залучення інститутів громадянського суспільства до 
участі в організації та проведенні загальнодержавних, 
міських та районних заходів з нагоди відзначення 
державних та релігійних свят, визначних дат та 
пам’ятних подій 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, структурні 
підрозділи Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

Постійно 

12. Регулярне проведення спільних заходів з ветеранськими 
організаціями Дніпровського району міста Києва 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, структурні 
підрозділи Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

Протягом 2014 року 

13. Продовження практики проведення спільних заходів з 
релігійними організаціями з метою підвищення рівня 
моралі серед населення району 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації 

Протягом 2014 року 



14. Сприяння підготовці та організаційному забезпеченню 
засідань Громадської ради при Дніпровській районній в 
місті Києві державній адміністрації 

Відділ  з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної у місті Києві державної  адміністрації 

Постійно 

15. Сприяння  підготовці та організаційному забезпеченню 
засідань президії, постійних комісій Громадської ради 
при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Відділ  з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної  у місті Києві державної  
адміністрації 
 

Відповідно до графіку 
 

16. Сприяння проведенню виїзних засідань Громадської 
ради та її постійних комісій в громадських та релігійних 
організаціях, інших установах Дніпровського району 
столиці 
 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації, 
Громадська рада при Дніпровській районній в 
місті Києві державній адміністрації 

За потреби 

17. Сприяння підготовці та організаційному забезпеченню 
засідань Ради з питань сприяння діяльності органів 
самоорганізації населення Дніпровського району 
м. Києва 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації 

Постійно 

18. Регулярне проведення «круглих столів», семінарів з 
різних питань життєдіяльності району за участю 
інститутів громадянського суспільства 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

Постійно 

19. Залучення представників громадськості до проведення 
толоків на території району 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, відділ  контролю  за  
благоустроєм  району; комунальне  
підприємство  по  утриманню  зелених  
насаджень 

Постійно 
 
 
 
 
 
 

ІІ. Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства 

20. Надання фінансової підтримки за міською цільовою 
програмою «Соціальне партнерство на 2011-2015 роки» 
громадським організаціям інвалідів та ветеранів, 
благодійним та іншим організаціям, діяльність яких має 
соціальну спрямованість 

Управління праці та соціального захисту 
населення Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

Протягом 2014 року 



21. Надання у межах компетенції  райдержадміністрації 
безоплатної  організаційно - правової допомоги 
населенню з питань, пов’язаних з розвитком 
громадянського суспільства 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю; структурні 
підрозділи Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Протягом 2014 року 

22. Сприяння реалізації програм благодійних фондів у 
частині, що стосується отримання гуманітарної допомоги 
та її надання найбільш незахищеним верствам населення 
Дніпровського району міста Києва 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
 

Постійно 

23. Проведення Днів відкритих дверей у Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації та в її 
структурних підрозділах 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

Щоквартально 

IІІ.      Підвищення повноти й оперативності інформування мешканців району про діяльність органів державної влади з актуальних 
питань життя району 

 
24. Висвітлення на офіційному веб-сайті Дніпровської 

райдержадміністрації громадсько-політичного, 
соціально-економічного та культурного життя 
Дніпровського району  

Відділ з питань інформаційної політики, відділ 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Постійно 

25. Розміщення на веб-сайті Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації інформаційних матеріалів 
про діяльність інститутів громадянського суспільства 

Відділ з питань інформаційної політики, відділ 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, в Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Постійно 

26. Використання соціальної мережі «Facebook» для 
забезпечення комунікації між посадовими особами 
Дніпровської райдержадміністрації та громадськістю 

Відділ з питань інформаційної політики 
Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, структурні підрозділи 
Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Постійно 

27. Адміністрування спеціальної рубрики «Партнерство 
"Відкритий уряд"» на офіційному веб-сайті Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації  
 

Відділ з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, відділ з питань 
інформаційної політики Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

Постійно 



28. Забезпечення інформаційного супроводу діяльності 
Громадської ради, Ради з питань сприяння діяльності 
органів самоорганізації населення Дніпровського району 
м. Києва при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Відділ з питань інформаційної політики, відділ 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Постійно 

29. Адміністрування рубрики «Про доступ до публічної 
інформації» на Веб-сайті  Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації з метою забезпечення 
інформування громадськості про діяльність 
райдержадміністрації у сфері реалізації державної 
антикорупційної політики  
 

Відділ з питань інформаційної політики, 
структурні підрозділи Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Постійно 

30. Забезпечення інформування громадськості за допомогою 
Веб-сайту  Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації про: 

• нормативно-правові акти; 
• акти законодавства, що регулюють порядок 

реєстрації громадських та благодійних 
організацій, професійних спілок та їх об’єднань; 

• реєстр адміністративних послуг, перелік 
необхідних документів та строків надання послуг, 
реквізити виконавців тощо 

Відділ з питань інформаційної політики, 
структурні підрозділи Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Постійно 
 
 
 

 

ІV. Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства 

31. Сприяння організації спільних проектів з благодійними 
фондами з метою розвитку благодійництва в 
Дніпровському районі столиці 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації, 
благодійні фонди 

Постійно 

32. Продовження практики залучення волонтерів до 
проведення районних та міських заходів 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

Постійно 



33. Здійснення консультування представників громадських 
організацій щодо розвитку волонтерського руху, 
благодійництва і меценатства 

Дніпровський  районний  в  м. Києві  центр 
соціальних  служб  для  сім’ ї,  дітей  та  молоді; 
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 
Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

Постійно 

34. Проведення протягом навчального року благодійних 
акцій, присвячених основним напрямкам волонтерської 
роботи    
 

Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
 

Постійно 

35. Реалізація програми ранньої реабілітації дітей з 
особливими потребами (від 0 до 7 років) 

Дніпровський районний у місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 
(РЦСССДМ), центр по роботі з дітьми та 
молоддю за місцем проживання Дніпровського 
району м. Києва; громадська організація  
«Долоні» (за згодою) 

Січень – грудень 2014 року 

36. Підтримка сімей, що перебувають в складних життєвих 
обставинах та сімей, що виховують дитину з 
інвалідністю (консультативна, гуманітарна допомога, 
організація сімейного дозвілля) 

Дніпровський РЦСССДМ, міжнародний 
благодійний фонд  «Отчий дім» (за згодою), 
міжнародна благодійна організація  
«Посланець миру» (за згодою), міжнародний 
благодійний фонд  «Відкрите серце» (за 
згодою). 

Протягом року (за потребою) 

37. Проведення фестивалю творчості дітей та молоді з 
особливими потребами «Повір у себе» 

Дніпровський РЦСССДМ, міжнародний 
благодійний фонд  «Отчий дім», міжнародна 
благодійна організація  «Посланець миру» (за 
згодою) 

Жовтень – листопад 2014 року 
(орієнтовно) 

38. Проведення спільної акції щодо відкриття пунктів 
обігріву та харчування для осіб без визначеного місця 
проживання у Дніпровському районі міста Києва 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації; 
благодійна організація «Карітас-Київ» (за 
згодою); міжнародний благодійний фонд 
«Відкрите серце» (за згодою); благодійний 
фонд «Варнава» (за згодою); всеукраїнський 
благодійний фонд «Соціальне партнерство» (за 
згодою) 

Січень-лютий 2014 року 



39. Проведення спільної акції щодо надання гуманітарної 
допомоги у вигляді теплого одягу  під час сильних 
морозів 

Структурні підрозділи Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації; районне 
товариство «Червоного Хреста» (за згодою); 
благодійний фонд «Варнава» (за згодою) 

І  квартал 2014 року  

 
 

 

 
 


