ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Миколаївської

ласної
її, виконувач

Олександр СТАДНІК

План
заходів щодо реалізації у 2020 році
роки в Миколаївській області
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 20
за пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконавчих органів міських (міст
обласного значення) рад
№
1.

2.
3.

4.

5.

Захід

Термін
виконання
Січень

\У

Виконавець

Врадіївська райдержадміністрація
Спільний з представниками інститутів громадянського
суспільства святковий (новорічний) захід для дітей, які
перебувають в Березківській школі - інтернаті Врадіївського
району
Створення підрозділів Клубу активного довголіття «Ти-не Січень, лютий Доманівська райдержадміністрація, Клуб активного довголіття
«Ти-не один», Доманівська селищна та Прибузька сільські ради
один» у с. Царедарівка, с. Прибужжя Доманівського району
Казанківська райдержадміністрація
Лютий
«Круглий стіл» на тему забезпечення доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
об’єктів
соціальної
та
інженерно-транспортної
інфраструктури
Лютий
Баштанська,
Братська,
Снігурівська,
Вознесенська
«Круглі столи» з воїнами - інтернаціоналістами з нагоди
райдержадміністрації, районні громадські організації воїніврічниці виведення військ з Республіки Афганістан
інтернаціоналістів
Лютий
Вітовська райдержадміністрація, громадська організація
«Круглий стіл» на тему «Нематеріальна культурна спадщина
«Вітовське українське товариство», Комунальна установа
Вітовщини. як сучасний туристичний ресурс»
«Вітовський РОМЦ»
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6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Турнір в м. Нова Одеса з військово прикладного
багатоборства присвячений пам’яті воїна АТО Олега
Нетребка
Культурно-мистецька акція патріотичної пісні «А сотню вже
зустріли небеса»
Виставка - конференція «Трав’яний бізнес 2020» (м.
Миколаїв)

«Круглий стіл» на тему «Співпраця закладів освіти, батьків та
громадськості у вирішенні проблеми насилля та булінгу в
освітньому просторі»
Семінар-навчання голів первинних профспілкових організацій
Снігурівського району на тему «Трудові відносини в умовах
реформування освіти та децентралізації влади»
Публічне громадське обговорення результатів виконання
бюджету міста Вознесенська за 2019 рік
Тренінг «Громадянські права та свободи: як захищати
свободи»
Публічне громадське обговорення питання створення та
роботи госпітального округу
Тренінг щодо психологічного вигорання посадовців органів
місцевого самоврядування, які працюють у сфері «Людиналюдина» в м. Первомайську

Лютий

Новоодеська райдержадміністрація, громадська організація
«Козацький рій «Бузькі силовики» імені Анатолія Новицького»

Лютий

Миколаївська райдержадміністрація

Лютий березень

Березень

Департамент
■
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації, благодійний фонд «Ласка» - реципієнт
Українського проекту бізнес - розвитку плодоовочівництва
(иНВБР)
Арбузинська райдержадміністрація

Березень

Снігурівська райдержадміністрація, Снігурівська
організація Профспілки працівників освіти

Березень

Фінансове управління Вознесенської міської ради

Березень

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

І квартал
І квартал

15.

«Круглий стіл» з нагоди річниці трагедії на Чорнобильській
АЕС

Квітень

16.

Семінар лідерів учнівського самоврядування Вознесенського
району на тему «Підтримка творчої обдарованої молоді,
поширення кращого досвіду роботи лідерів учнівського
самоврядування
закладів
загальної середньої освіти
Вознесенського району»

Квітень

районна

Відділ
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю та засобами масової інформації апарату
виконавчого
комітету
Первомайської
міської
ради,
Первомайська молодіжна громадська організація «Жіночий
інформаційно-координаційний центр "Ольвія"»
Баштанська райдержадміністрація, Баштанський районний
осередок Всеукраїнської громадської організації «Союз
Чорнобиль України»
Вознесенська райдержадміністрація

з
17.

18.
19.
20.

Семінар нарада з представниками профспілкових
організацій Вітовського району з нагоди Всесвітнього дня
охорони праці в Україні
Обласний конкурс на кращого лідера учнівського
самоврядування «Лідер року»
Благодійна акція «Біжи заради СВОГО здоров’я»

Квітень

Вітовська райдержадміністрація

Квітень

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

7 квітня

Березнегуватська райдержадміністрація, Березнегуватський
професійний ліцей
Фінансове управління Вознесенської міської ради

Публічне громадське обговорення розмірів ставок та пільг по
місцевих податках та зборах на 2021 рік у м. Вознесенську
Правопросвітницький конкурс дитячого малюнку і твору «Я
МАЮ ПРАВО!»

Квітеньтравень
Травень

22.

Новоодеський районний
«Перлини Півдня»

Травень

23.

Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Трихати 2020»

Травень

24.

Молодіжний фестиваль «МиКолесо»

Травень

25.

Фестиваль «Миколаїв River Fest»

Травень

26.

Фестиваль слов’янських народів у рамках святкування Дня
слов’янської писемності і культури

Травень

27.

«Круглий стіл»з теми: «До річниці Перемоги» з членами
Єланецької районної ради ветеранів
Обласний міжетнічний фольклорний фестиваль «Етнічна
спадщина»

Травень

21.

28.

пісенно-літературний

конкурс

Червень

29.

«Круглий стіл» на тему: «Громадянське суспільство України:
сучасні практики та виклики розвитку»

II квартал

30.

«Круглий стіл» на тему: «Реабілітація в санітарно-курортних

II квартал

Казанківська райдержадміністрація, відділ «Казанківське бюро
правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
Новоодеська райдержадміністрація, громадська організація
«Новоодеська районна організація інвалідів Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»
Управління молоді та спорту облдержадміністрації, громадські
організації області
Управління молоді та спорту облдержадміністрації, громадські
організації області
Департамент економічного розвитку Миколаївської міської
ради, громадська рада з питань розвитку туризму у
м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку
Миколаївської міської ради
Управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації, громадська спілка «Рада національних
товариств Миколаївської області»
Єланецька райдержадміністрація
Управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації, громадська організація «Болгарський
культурно-просвітницький центр «Тьрновка»
Березанська райдержадміністрація, відділ «Березанеького бюро
правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
Арбузинська райдержадміністрація, Комунальне некомерційне
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34.

закладах України працюючого населення з метою запобігання
інвалідності та покращення працездатності працюючого
населення Арбузинського району»
«Круглий стіл» на тему: «Про реформу освіти в умовах
децентралізації: якісна освіта для кожного, опорні ніколи,
ефективна мережа»
«Круглий стіл» з питань запобігання торгівлі людьми за
участю представників місцевих органів влади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктами взаємодії
«Круглий стіл» на тему: «Інститути громадянського
суспільства в умовах децентралізації»
Акція «Сині води Новоодещини»

35.

Байкерський фестиваль «Чупакабра» в м. Баштанка

36.

Туристичний фестиваль «Відпочивай активно!»

Серпеньвересень
Вересень

37.

Обласний фестиваль національних культур «Дружба»

Вересень

38.
39.

40.
41.
42.

Проведення серед молоді конкурсу бізнес-планів
«Круглий стіл» на тему: «Патріотичного виховання молоді» з
членами громадської організації «Братська районна спілка
учасників антитерористичної операції»
Конкурс «Волонтер року»
Культурно - мистецька акція «Віват таланти!»
Районна соціокультурна акція - «Вітовські ігри-2020»

43.

Молодіжна конференція «#АсїІУетк»

31.

32.

33.

підприємство «Арбузинська Центральна районна лікарня»,
Арбузинське відділення фонду соціального страхування
І півріччя

Первомайська райдержадміністрація

Липень

Арбузинська райдержадміністрація

Липень

Веселинівська райдержадміністрація

Серпень

Новоодеська райдержадміністрація, Громадська організація
«Новоодеська районна організація інвалідів Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»
Баштанська райдержадміністрація, Баштанська міська рада,
громадська організація «Нащадки скіфів»
Управління молоді та спорту облдержадміністрації, громадські
організації області
Управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації, громадська спілка «Рада національних
товариств Миколаївської області»
Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради
Братська
райдержадміністрація,
громадська
організація
«Братська районна спілка учасників антитерористичної
операції»
Миколаївська райдержадміністрація
Миколаївська райдержадміністрація
Вітовська
райдержадміністрація,
комунальна
установа
«Вітовський РОМЦ», громадська організація «Козацтво
Корабельного району»
Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради,
громадська організація «Центр розвитку туризму та збереження
екології «Збережи світ», громадська організація «Правозахисне
об'єднання «Ти ж юрист»

ІІ-ІІІ квартали
Жовтень

Жовтень
Жовтень
Жовтень

Жовтень
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44.

45.
46.
47.

«Круглий стіл» з прийомними батьками прийомних сімей та
батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу з
питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Обласна конференція лідерів учнівського самоврядування
Благодійна акція в м. Южноукраїнську «Дзвони наших
сердець»
Конференція «Золота пасіка Миколаївщини» (м. Миколаїв)

Жовтень

Жовтень
Жовтень листопад
Жовтень листопад

48.

Зустріч-обговорення з громадськістю на тему «Гендерне
насильство: соціологія і психологія явища»

Листопад

49.

Благодійна виставка-продаж товарів що вироблені людьми з
інвалідністю - народних умільців

Листопад

50.

Публічне громадське обговорення Плану дій Сталого
енергетичного розвитку до 2030 року в м. Вознесенську
Братський районний фестиваль-конкурс авторської поезії
людей з інвалідністю

Листопадгрудень
Грудень

Грудень

54.

«Круглий стіл» в м. Нова Одеса присвячений питанням, які
турбують ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської
катастрофи
Інформаційна співпраця з Фондом «Розвиток України» та БО
«Благодійний Фонд «Зміни одне життя - Україна» в контексті
роботи профільних веб-сайтів з популяризації сімейних форм
виховання
Проект «Сиві і щасливі»

55.

Проект «Бабусин патруль»

51.

52.

53.

20 числа
щомісяця

Щомісяця

Один раз на
два місяці (за
окремим

Вознесенська райдержадміністрація

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Южноукраїнська міська рада, благодійний фонд сприяння
освіті «XXI століття»
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації, благодійний фонд «Ласка» - реципієнт
Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва
(ІШВОР)
Управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації, обласна універсальна наукова бібліотека,
громадські організації області
Братська
райдержадміністрація,
громадська
організація
«Братська районна організація Всеукраїнської організації
інвалідів» «Союз організацій інвалідів України»
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради
Братська
райдержадміністрація,
громадська
організація
«Братська районна організація Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів України»
Новоодеська райдержадміністрація, Новоодеська районна
організація Всеукраїнська громадська організація «Союз
Чорнобиль України»
Служба у справах дітей облдержадміністрації

Доманівська райдержадміністрація, Клуб активного довголіття
«Ти-не один», громадська організація «Фонд розвитку селища
Доманівка»
Доманівська райдержадміністрація, Клуб активного довголіття
«Ти-не один», Доманівський відділ поліції Вознесенського
відділення Національної поліції України в Миколаївській

б
графіком)
Протягом
року (за
окремим
графіком)
Протягом
року (за
окремим
графіком)
Протягом
року
Протягом
року

56.

Обласний еко-фестиваль

57.

Щорічний краєзнавчо-природничий
рідний» серед учнів шкіл

58.

«Круглий стіл» щодо нових можливостей для бізнесу

59.

Зустріч-конференція «Форум молоді» в м. Первомайську

60.

Тренінг «Протидія та запобігання насильству за ознакою
статі» в м. Первомайську

Протягом
року

61.

Серія семінарів в м. Первомайську для жінок на тему
репродуктивного здоров’я, ненасильницької поведінки та
гармонізації сімейних стосунків

Протягом
року

62.

Благодійна акція по збору гуманітарної
військовослужбовцям зони АТО/ООС

Протягом
року

конкурс

«Краю

мій

допомоги

області
Управління
екології
облдержадміністрації

Управління
екології
облдержадміністрації

та

природних

ресурсів

та

природних

ресурсів

Кривоозерська райдержадміністрація
Управління культури, національностей, релігій, молоді та
спорту Первомайської міської ради, управління освіти
Первомайської міської ради, Миколаївська обласна організація
лідерів молодіжного самоврядування «Молодь - майбутнє
нації»
Управління освіти Первомайської міської ради, Первомайська
молодіжна громадська організація «Жіночий інформаційнокоординаційний центр «Ольвія»
Відділ
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю та засобами масової інформації апарату
виконавчого комітету Первомайської міської ради, громадська
організація «Життя є!»
Снігурівська райдержадміністрація, Снігурівський районний
методичний кабінет, заклади дошкільної, загальної середньої та
позашкільної
освіти,
благодійний
фонд
«Волонтери
Снігурівщини», молодіжний волонтерський центр «Теплі
долоньки»

