
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про заходи щодо  сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства в Чортківському районі 

на 2021–2023 роки 

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 04 лютого 2021 № 77/01.02-01 «Про 

організацію виконання програми розвитку громадянського суспільства в 

Тернопільській області на 2021–2023 роки» та з метою організації виконання 

заходів щодо  сприяння розвитку громадянського суспільства в Чортківському 

районі на 2021–2023 роки: 

         

         1. Затвердити заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства 

у Чортківському районі на 2021-2023 роки (далі заходи), що додається. 

         2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації відповідно 

до компетенції забезпечити виконання  заходів щодо сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Чортківському районі на 2021-2023 роки. 

         3. Виконавцям цього розпорядження про виконання заходів інформувати 

відділ культури та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації щороку до 20 

грудня та 20 червня упродовж 2021–2023 років. 

        4. Відділу культури та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації 

забезпечити координацію роботи, узагальнення матеріалів і про стан виконання 

цього розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 25 

числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 32/01-1 від 22.02.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000E10F4E00A0597C01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
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         5.  Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації  згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Іван Заболотний 

 

   Галина Чайківська 

 

   Володимир Коцюк 

 

   Володимир Мельник 

 

   Вікторія Байрак 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО            
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Розпорядження голови районної                                       

державної адміністрації 

 

                                                                     _________________ №___________  

 

ЗАХОДИ 

щодо  сприяння розвитку громадянського суспільства у Чортківському 

районі на 2021–2024 роки 

 

         1. Забезпечення органами місцевого самоврядування та органами 

державної виконавчої влади  сприяння проведенню громадської експертизи їх 

діяльності, консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при 

органах влади. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації та 

структурні підрозділи райдержадміністрації;  

                                                                  

2021 – 2023 роки 

 

        2. Взяти участь у  семінарах та тренінгах для фахівців органів виконавчої 

влади та представників ІГС на базі обласного Центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

місцевих рад,  ІГС (за згодою).  

                                                     

2021-2023 роки                                                                 

 

Начальник відділу культури та  

зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації                            Галина ЧАЙКІВСЬКА 

 

 

Людмила Папала  

 

 


