
Звіт про роботу
Громадської ради при районній державній адміністрації

ІV скликання (2017-2018 роки)

Громадська  рада  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим  органом,
утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації
державної політики. При Чугуївській райдержадміністрації такий орган діє з кінця
2010 року.

Зараз  працює вже 4 скликання громадської  ради.  Процедура її  утворення
відповідає Типовому положенню про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному  органі  виконавчої  влади,  Раді  Міністрів  Автономної  Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській  міській,  районній,  районній у
мм.  Києві  та  Севастополі  державній  адміністрації,  затвердженому  постановою
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості  у  формування  та  реалізації  державної  політики»  (із  змінами).
Роботу  з  підготовки  установчих  зборів  за  участю  інститутів  громадянського
суспільства здійснила  ініціативна  група,  утворена  розпорядженням  голови
райдержадміністрації  від  07.11.2016  року  №  415  «Про  утворення  ініціативної
групи  з  підготовки  установчих   зборів  за  участю  інститутів  громадянського
суспільства».

Склад громадської  ради було обрано на установчих зборах 20 січня 2017
року. До складу громадської ради увійшли 10 представників місцевих громадських
інститутів:  6  – від  громадських організації,  3  –  від  професійних спілок і  1  – від
недержавного  засобу  масової  інформації.  Склад  громадської  ради затверджено
розпорядженням  голови  райдержадміністрації  від  27.01.2017  №  31  «Про
затвердження складу громадської ради при районній державній адміністрації».

На  першому  засіданні  громадської  ради  четвертого  скликання  30.01.2017
року було обрано керівництво ради та затверджено план роботи на 2017 рік. Крім
того, рада схвалила текст Положення про громадську раду, яке було затверджене
розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.02.2017 № 48. Положенням
відповідно до законодавства визначено основні завданнями громадської ради та її
права; строк повноважень ради; повноваження голови громадської ради; порядок
проведення  засідань  ради  та  прийняття  нею  рішень;  підстави  припинення
членства в громадській раді   та порядок внесення змін до складу ради тощо. 

У  2017-2018  роках  громадська  рада  при  райдержадміністрації  провела  9
засідань, на яких розглянула 41 питання, з них 7 процедурних. 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації  у своїх виступах
на засіданнях громадської ради порушили питання про виконання районного бю-
джету,  залучення коштів різних рівнів для соціально-економічного розвитку ра-
йону і реалізацію в районі проектів розвитку територіальних громад, а також про
виконання програм соціально-економічного розвитку – про зайнятість населення,
житлові субсидії, сприяння розвитку громадянського суспільства тощо. 



Фахівці  обговорювали  з  представниками  громадськості  району  такі
актуальні теми як реформування сімейної медицини, утворення об’єднаної тери-
торіальної громади, соціальний захист учасників антитерористичної операції. 

У рамках контролю за поточною роботою райдержадміністрації громадська
рада заслухала звіти  про підготовку господарств району до проведення весняно-
польових робіт і житлово-комунального господарства до опалювального періоду,
удосконалення процесу надання комунальних послуг і системи соціальної роботи,
реалізацію в Чугуївському районі проектів розвитку територіальних громад захист прав
і законних інтересів дітей, а також їх залучення до здорового способу життя.  

Оскільки  термін  повноважень  громадської  ради  становить  2  роки  і
закінчується він 20.01.2019 року, в кінці 2018 за поданням діючої громадської ради
розпорядженням голови райдержадміністрації № 426 від 09.11.2018 було створено
ініціативну групу з  підготовки зборів  інститутів  громадянського суспільства  та
затверджено її персональний склад.   Ініціативна група підготувала оприлюднене
на офіційному веб-сайті райдержадміністрацїі повідомлення про дату, час, місце
установчих зборів (11.01.2019 року о 10.00), порядок подання заяв для участі в
них та затвердила зразки необхідних документів. 

Відповідно до законодавства на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
для  висвітлення  діяльності  громадської  ради  є  рубрика  «Громадська  рада»,  де
розміщуються матеріали щодо утворення громадської ради та її діяльності. 

Крім  того,  на  сторінці  веб-сайту  «Консультації  з  громадськістю»
оприлюднюються  проекти  розпоряджень  голови  райдержадміністрації
нормативно-правового характеру та рішень районної ради (внесених на розгляд
головою  райдержадміністрації)  з  питань  соціально-економічного  розвитку
Чугуївського  району.  Щороку  головою  райдержадміністрації  з  урахуванням
пропозицій  громадської  ради  затверджується  Орієнтовний  план  проведення
електронних консультації з громадськістю. 
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