
Протокол № 1
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації

від 16.03.2018р.                                                                                  м. Чугуїв

Присутні члени громадської ради: 7 чол.
Відсутні: І.Г. Гурін, В.С. Мараховська, А.Л. Матукін. 

Порядок денний:

1. Чугуївщина: 95 років поступального розвитку краю. 
2.  Про залучення коштів різних рівнів для соціально-економічного роз-

витку району.
3.  Презентація  позашкільної  роботи  з  дітьми,  проведеної  районним

центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
4.  Звіт  про  виконання  плану  роботи  громадської  ради  при

райдержадміністрації за 2017 рік.  
5. Про декларування членами громадської ради при райдержадміністрації

доходів, отриманих у 2017 році.

   
І. СЛУХАЛИ: Чугуївщина: 95 років поступального розвитку краю.
М.А.  Отченашко,  начальник  відділу  масових  комунікацій  райдерж-

адміністрації повідомила про те, що 7 березня 2018 року Чугуївський район
відзначив своє 95-ліття. Цього дня 1923 року ВУЦВК видав Постанову «Про
адміністративне ділення України», на підставі якої і було створено наш район.
До  нього  увійшли  кілька  волостей  і  заштатне  місто  Чугуїв  з  загальною
кількістю населення 46109 чоловік. 

Ці десятиліття були сповнені багатьма важливими й навіть доленосними
подіями.  Розповівши  про  історію,  М.А.  Отченашко  торкнулася  також
сучасного розвитку Чугуївщини.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІ.  СЛУХАЛИ: про  залучення  коштів  різних  рівнів  для  соціально-
економічного розвитку району.

Сьогодні  перед громадами району у світлі  реформ,  що відбуваються в
країні,  відкриваються  великі  можливості,  сказала  начальник  відділу
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації С.С. Альошина. Кожен
житель району може  зібрати ініціативну групу, зареєструвати ГО та подати
проект розвитку свого населеного пункту на конкурс. 



Вона докладно розповіла про 24 проекти, реалізовані в нашому районі в
минулому  році.  Під  керівництвом  голови  райдержадміністрації  Чугуївщина
взяла активну участь в обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє».
В рамках цього конкурсу було реалізовано 11 проектів, більшість з них були
направлені на енергозбереження. 

За  підтримки  керівника  області  Ю.  Світличної  в  Чугуївському  районі
реалізовано  ще  7  проектів.  Міжнародна  технічна  допомога  теж  залучалася
громадами району. Тут відзначилася Новопокровка (4 проекти). 

С.С. Альошина зауважила, що саме зараз триває період розробки нових
проектів на обласний конкурс – їх підготовлено вже 36.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ. СЛУХАЛИ:  про позашкільну роботу з дітьми, проведену районним
центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

Ілюструючи  свій  виступ  показом  слайдів,  директор  Чугуївського
районного  центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді
Артеменко  І.П.  розповіла  про  позашкільну  роботу  центру  з  дітьми  та
молоддю.  Зараз  в  52  гуртках  центру  займається  майже  2  тис.  дітей  з  12
навчальних закладів району. 

Гуртківці  беруть  участь  в  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних
конкурсах, змаганнях, експедиціях, акціях. Далі І.П. Артеменко розповіла про
досягнення  вихованців  центру,  а  також  поліпшення  його  матеріально-
технічної бази за рахунок залучення позабюджетних коштів.

 
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІV.  СЛУХАЛИ:  про  виконання  плану  роботи  громадської  ради  при
райдержадміністрації за 2017 рік. 

Звітуючи,  голова  громадської  ради  Н.Г.  Алексенко  сказала,  що  склад
громадської ради при райдержадміністрації було обрано на установчих зборах
інститутів громадянського суспільства, які відбулися 20 січня 2017 року. До
складу  громадської  ради  увійшли  10 представників  місцевих  громадських
інститутів. У 2017 році громадська рада провела 5 засідань, на яких розглянула
22 питання, з них 7 процедурних. 

На  засіданнях  громадської  ради  розглядалися  питання  про  виконання
районного  бюджету  та  програм  соціально-економічного  розвитку  –  про
зайнятість  населення,  житлові  субсидії,  сприяння  розвитку  громадянського
суспільства  та  ін.  Фахівці  обговорювали  з  представниками  громадськості
району такі  актуальні теми як реформування сімейної медицини,  утворення
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об’єднаної  територіальної  громади,  соціальний  захист  учасників
антитерористичної операції. 

Оскільки зауважень до звіту у членів громадської ради не було, керівник
громадської ради запропонувала схвалити звіт  про виконання плану роботи
громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за схвалення звіту – одноголосно

УХВАЛИЛИ:  схвалити  звіт про  виконання  плану  роботи  громадської
ради при райдержадміністрації за 2017 рік.  

 
V.  СЛУХАЛИ:  про  декларування  членами  громадської  ради  при

райдержадміністрації доходів, отриманих у 2017 році.
Т.В.  Ушатюк  –  головний  спеціаліст  відділу управління

персоналом апарату  райдержадміністрації,  відповідальна  особа  з  питань
запобігання  та  виявлення корупції  у  Чугуївській  райдержадміністрації  пові-
домила членам громадської ради про розширення переліку суб’єктів, на яких
поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до
ст.3 Закону до цього переліку входять і представники громадських рад. Тому
члени громадської ради мають задекларувати свої доходи за 2017 рік.

Далі вона докладно ознайомила членів громадської ради з вимогами до
електронної декларації про доходи.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

Голова громадської ради                                                    Н.Г. АЛЕКСЕНКО

Секретар громадської ради                                                Л.С. ШУМЕЙКО
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