
ПРОТОКОЛ № 03-2018 

засідання громадської ради при облдержадміністрації 

м. Краматорськ 24.02.2018 

ПРИСУТНІ: 

Члени громадської ради при облдержадміністрації – 26 осіб з 35 (список присутніх та 

відсутніх – додаток 1), засідання вважається повноважним. 

 

Добряк заступник голови облдержадміністрації; 

Сергій Вікторович   

 

Чукова заступник директора департаменту інформаційної та 

Наталія Вікторівна внутрішньої політики облдержадміністрації; 

 

Ковалевський доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

Сергій Вадимович «Технологія машинобудування» Донбаської державної  

 машинобудівної академії; 

  

Якушев  секретар громадської ради при облдержадміністрації, 

Дмитро Володимирович головний спеціаліст відділу комунікацій з 

 громадськістю та політичними партіями управління 

 внутрішньої політики департаменту інформаційної та 

 внутрішньої політики облдержадміністрації. 

Представники структурних підрозділів облдержадміністрації. 

Представники громадськості. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2017 рік. 

2. Про план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік. 

3. Про виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 

роки та плани на 2018 рік (Кодекс етики громадських організацій). 

4. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації щодо рекомендацій для органів місцевого самоврядування включити 

представників громадськості до складу комісій з проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. 

5. Про підтримку створення регіонального юнацького технопарку у м. Краматорськ. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

Степанова І.Ю. – про обрання лічильної комісії, про затвердження порядку денного та 

регламенту роботи засідання. 

Ворощук О.І. запропонувала, лічильну комісію обрати у кількості 2 осіб: 

Сафонову О.Л. та Володченко Ю.М. 

Степанова І.Ю. – включити до порядку денного засідання питання про стан 

поводження з небезпечними відходами (люмінесцентними лампами) у закладах освіти 

області. 

Руденко В.А. – у різному надати слово щодо інформації про стан зливної каналізації у 

старій частині м. Краматорська. 

Сергієнко В.О. – у різному надати слово про щотижневий обмін думками між членами 

громадської ради при облдержадміністрації за допомогою мобільного додатка Facebook 

Messenger (на прикладі Громадської ради м. Краматорськ). 

Чепелєва С.О. – включити до порядку денного засідання наступні питання: 

– про утворення тимчасової комісії з громадського контролю за реалізацією проекту з 

капітального ремонту будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм території; 
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– звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації про створення регіонального корекційного центру для дітей з ментальними 

порушеннями. 

Воронов А.І. – у різному надати слово щодо ситуації, яка склалася в районі 

КПВВ «Майорське», смт. Зайцево. 

Кошель Т.М. – у різному надати слово щодо створення комісії для здійснення 

моніторингу за станом підземних вод у сел. Чигирі, м. Торецьк. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  
1) про обрання лічильної комісії: «ЗА» – 23 (рішення прийнято); 

2) про затвердження порядку денного: 

– щодо пропозиції Степанової І.Ю.: «ЗА» – 24 (рішення прийнято); 

– щодо пропозиції Чепелєвої С.О.: «ЗА» – 23 (рішення прийнято); 

з урахуванням наданих пропозицій: «ЗА» – 23 (рішення прийнято); 

3) про затвердження регламенту роботи засідання: «ЗА» – 25 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) лічильну комісію обрати у кількості 2 осіб: Сафонову О.Л. та Володченко Ю.М.; 

2) порядок денний затвердити з урахуванням поданих пропозицій: 

1. Звіт про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2017 рік. 

2. Про план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік. 

3. Про виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 

роки та плани на 2018 рік (Кодекс етики громадських організацій). 

4. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації щодо рекомендацій для органів місцевого самоврядування включити 

представників громадськості до складу комісій з проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. 

5. Про підтримку створення регіонального юнацького технопарку у м. Краматорськ. 

6. Про утворення тимчасової комісії з громадського контролю за реалізацією проекту 

з капітального ремонту будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм території. 

7. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації про створення регіонального корекційного центру для дітей з ментальними 

порушеннями. 

8. Про стан поводження з небезпечними відходами (люмінесцентними лампами) у 

закладах освіти області. 

9. Різне (інформаційні повідомлення Руденко В.А., Сергієнко В.О., Воронов А.І., 

Кошель Т.М.). 

3) затвердити наступний регламент роботи засідання: виступ доповідачів до 3 хвилин, 

обговорення питань до 5 хвилин, засідання провести за 2 години без перерви. 

 

1. Звіт про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – звіт про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 

2017 рік (додаток 2). 

Запропоновано звіт про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2017 

рік взяти до відома, забезпечити розміщення звіту на офіційному сайті облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 24 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Звіт про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2017 рік взяти до 

відома. 

2. Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації  забезпечити розміщення 

звіту про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2017 рік на офіційному 

сайті облдержадміністрації (до 02.03.2018). 
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2. Про план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – про план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 

рік (додаток 3); 

Поляков С.С. – про надання планів роботи постійних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік. 

Запропоновано ухвалити план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 

2018 рік, головам постійних комітетів громадської ради при облдержадміністрації надати 

секретаріату плани роботи комітетів на 2018 рік, забезпечити розміщення плану на 

офіційному сайті облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 25 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) ухвалити план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік; 

2) головам постійних комітетів громадської ради при облдержадміністрації надати 

секретаріату плани роботи комітетів на 2018 рік (до 01.03.2018); 

3) секретаріату громадської ради при облдержадміністрації забезпечити розміщення 

плану роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік на офіційному сайті 

облдержадміністрації (до 02.03.2018). 

 

3. Про виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016–2020 роки та плани на 2018 рік (Кодекс етики громадських організацій). 

СЛУХАЛИ: 

Чукова Н.В. – Про виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 

роки та плани на 2018 рік (Кодекс етики громадських організацій). 

Виступили: Степанова І.Ю., Муглі Л.В., Поляков С.С., Ворощук О.І., Воронов А.І., 

Рибалкін В.М., Сергієнко В.О. 

Запропоновано виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–

2020 роки визнати задовільним; підготувати та направити звернення до міських голів, де 

сплив термін повноважень громадських рад з рекомендаціями щодо створення громадських 

рад; підготувати та направити звернення до голів громадських рад при органах місцевого 

самоврядування та при райдержадміністраціях долучитися до виконання Регіонального 

плану заходів щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки; опрацювати в комітетах проект 

Кодексу етики громадських організацій. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 22 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки визнати 

задовільним. 

2) секретаріату громадської ради при облдержадміністрації: 

– підготувати та направити звернення до міських голів, де сплив термін повноважень 

громадських рад з рекомендаціями щодо створення громадських рад (до 07.03.2018); 

– підготувати та направити звернення до голів громадських рад при органах місцевого 

самоврядування та при райдержадміністраціях долучитися до виконання Регіонального 

плану заходів щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки (до 07.03.2018). 

3) головам комітетів громадської ради при облдержадміністрації на засіданнях 

комітетів опрацювати проект Кодексу етики громадських організацій. 
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4. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації щодо рекомендацій для органів місцевого самоврядування 

включити представників громадськості до складу комісій з проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. 

СЛУХАЛИ: 

Ворощук О.І. – про звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації щодо рекомендацій для органів місцевого самоврядування 

включити представників громадськості до складу комісій з проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (додаток 4). 

Запропоновано підтримати дане звернення, секретаріату направити звернення до 

облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 24 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) підтримати звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації щодо рекомендацій для органів місцевого самоврядування 

включити представників громадськості до складу комісій з проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування; 

2) секретаріату громадської ради направити звернення до облдержадміністрації. 

 

5. Про підтримку створення регіонального юнацького технопарку у 

м. Краматорськ. 

СЛУХАЛИ: 

Ковалевський С.В. (доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри 

«Технологія машинобудування» Донбаської державної машинобудівної академії) – про 

створення регіонального юнацького технопарку у м. Краматорськ. 

Виступили: Степанова І.Ю, Чепелєва С.О., Поляков С.С. 

Запропоновано підтримати створення регіонального юнацького технопарку у 

м. Краматорськ. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 26 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) підтримати створення регіонального юнацького технопарку у м. Краматорськ; 

2) комітету з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури 

та спорту, духовності, національно-патріотичного виховання, розвитку громадянського 

суспільства та свободи слова, інформаційної політики опрацювати проект створення 

регіонального юнацького технопарку у м. Краматорськ (до 01.05.2018). 

 

6. Про утворення тимчасової комісії з громадського контролю за реалізацією 

проекту з капітального ремонту будівлі Краматорської української гімназії з 

благоустроєм території. 

СЛУХАЛИ: 

Чепелєва С.О. – про необхідність утворення тимчасової комісії з громадського 

контролю за реалізацією проекту з капітального ремонту будівлі Краматорської української 

гімназії з благоустроєм території. 

Виступили: Степанова І.Ю., Дуднік П.А., Муглі Л.В., Ворощук О.І. 

Запропоновано: утворити тимчасову комісію з громадського контролю за реалізацією 

проекту з капітального ремонту будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм 

території. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 24 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) утворити тимчасову комісію з громадського контролю за реалізацією проекту з 

капітального ремонту будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм території у 

складі: 

Від громадської ради при облдержадміністрації:  

- Алад’єва Ганна Володимирівна; 

- Володченко Юлія Миколаївна; 
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- Чепелєва Світлана Олександрівна. 

Від педагогічного колективу Краматорської української гімназії: 

- Щербак Вікторія Юріївна; 

- Сезько Тетяна Анатоліївна; 

- Міщенко Наталія Анатоліївна; 

- Олександрова Валерія Анатоліївна. 

Від батьківського комітету Краматорської української гімназії: 

- Кужнева Алла Володимирівна; 

- Шаблова Олена Олександрівна; 

- Булгакова Світлана Вікторівна; 

Логовічова Маргарита Василівна. 

Від Донецької облдержадміністрації (за згодою): 

- Винокуров Юрій Олегович – директор департаменту капітального будівництва 

облдержадміністрації; 

- Оксенчук Надія Володимирівна – директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

2) тимчасовій комісії на черговому засіданні громадської ради при 

облдержадміністрації доповісти про результати (хід) громадського контролю за реалізацією 

проекту з капітального ремонту будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм 

території. 

 

7. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації про створення регіонального корекційного центру для дітей з 

ментальними порушеннями. 

СЛУХАЛИ: 

Чепелєва С.О. – про звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації про створення регіонального корекційного центру для 

дітей з ментальними порушеннями (додаток 5). 

Виступили: Степанова І.Ю., Муглі Л.В., Поляков С.С., Мезенцева О.Ю. 

Запропоновано підтримати дане звернення, секретаріату направити звернення до 

облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 26 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) підтримати звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації щодо створення обласного реабілітаційно-коригуючого 

центру для дітей з ментальними вадами у м. Краматорську; 

2) секретаріату громадської ради направити звернення до облдержадміністрації. 

 

8. Про стан поводження з небезпечними відходами (люмінесцентними лампами) 

у закладах освіти області. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – про стан поводження з небезпечними відходами (люмінесцентними 

лампами) у закладах освіти області. 

Виступили: Рибалкін В.М., Сергієнко І.В., Міхальков С.В. 

Запропоновано звернутися до Державної екологічної інспекції у Донецькій області та 

Прокуратури Донецької області щодо порушення законодавства при поводженні з 

небезпечними відходами у школі мистецтв м. Слов’янська. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 16 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) звернутися до Державної екологічної інспекції у Донецькій області та Прокуратури 

Донецької області щодо порушення законодавства при поводженні з небезпечними 

відходами у школі мистецтв м. Слов’янська; 

2) секретаріату громадської ради підготовити та направити дане звернення. 
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9. Різне: 

З питання про стан зливної каналізації у старій частині м. Краматорська, Руденко В.А. 

повідомив, так як питання місцевого значення, то звернеться до громадської ради при 

виконкомі Краматорської міської ради. 

СЛУХАЛИ: 

1) Сергієнко В.О. – про щотижневий обмін думками між членами громадської ради 

при облдержадміністрації за допомогою мобільного додатка Facebook Messenger (на прикладі 

Громадської ради м. Краматорськ). 

2) Воронов А.І. – щодо ситуації, яка склалася в районі КПВВ «Майорське», 

смт. Зайцево. Про необхідність зробити моніторинг роботи логістичного центру при 

КПВВ «Майорське» для визначення доцільності його роботи та напрацювання шляхів 

покращення надання послуг населенню, яке перетинає пункт пропуску. 

Кошель Т.М. – про можливість створення робочої групи із перевірки роботи 

логістичного центру та направити відповідне звернення до голови облдержадміністрації з 

пропозицією очолити роботу з цього напрямку. 

3) Кошель Т.М. – щодо створення комісії для здійснення моніторингу за станом 

підземних вод у сел. Чигирі, м. Торецьк. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1) інформацію по зазначеним питанням прийняти до відома; 

2) секретаріату громадської ради підготувати відповідні матеріали та звернення до 

голови облдержадміністрації. 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

Секретар громадської ради 

при облдержадміністрації Д.В. Якушев 
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Додаток 1 

Список присутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Антоненко  

Віктор Єгорович 

голова громадської організації «СІВЕРСЬКИЙ 

ДОНЕЦЬ – ВІДРОДЖЕННЯ» 

2.  Бабич  

Володимир Костянтинович 

член ради громадської організації «СОЮЗ 

ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ» 

3.  Володченко  

Юлія Миколаївна 

член правління громадської організації «ЦЕНТР 

ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

«ДИВОСВІТ» 

4.  Воронов  

Антон Ігорович 

голова правління громадської організації 

«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ» 

5.  Ворощук  

Ольга Ігорівна 

заступник голови правління громадської 

організації «НАШ КРАМАТОРСЬК» 

6.  Воскобойніков  

Денис Євгенович 

голова громадської організації «СПІВДРУЖНІСТЬ 

ЛИМАНА»  

7.  Дуднік  

Петро Анатолійович 

голова правління громадської організації «ЦЕНТР 

ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ ПЕРЕМОГА»  

8.  Зіпір  

Віктор Станіславович  

член ради громадської організації «БАХМУТ 

УКРАЇНСЬКИЙ»  

9.  Іванюк  

Василь Федорович  

директор благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «КАРІТАС КРАМАТОРСЬК»  

10.  Кайдан  

Олексій Володимирович 

член Донецького обласного відокремленого 

підрозділу громадської організації «ГРУПА 

ПАТРІОТ»  

11.  Кашицин  

Вадим Євгенович 

заступник голови громадської організації «СОЮЗ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ»  

12.  Кошель  

Тетяна Миколаївна 

керівник благодійної організації «РУХ ЗА 

ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

ДОНБАСУ «ПЛІЧ–О–ПЛІЧ» 

13.  Ларіна  

Ольга Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ОБ’ЄДНАННЯ «СМАРТА» 

14.  Мезенцева  

Олена Юріївна 

голова правління громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

15.  Міхальков  

Сергій Володимирович 

головний отаман громадської організації 

«ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ 

З’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО 

КОЗАЦТВА» 

16.  Муглі  

Лідія Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ» 

17.  Назаренко  

Дмитро Сергійович 

пастор релігійної громади Церкви Божої «ДОБРА 

ЗВІСТКА» м. Слов'янська, Донецької області 

18.  Печериця  

Олександр Віталійович 

член громадської організації «ТОВАРИСТВО 

СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ТА 

ВІЙСЬКОВО–МОРСЬКОМУ ФЛОТУ 

«ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ» 

19.  Поляков  

Сергій Семенович 

голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»  

20.  Рибалкін 

Володимир Миколайович 

голова Святогірського міського відокремленого 

підрозділу в Донецькій області громадської 

організації «СТОП КОРУПЦІЇ»  
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21.  Сафонова  

Оксана Леонідівна 

заступник голови правління громадської 

організації «ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ»  

22.  Сергієнко  

Володимир Олександрович 

член ради громадської організації «ШКОЛА 

РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»  

23.  Сергієнко  

Ірина Василівна 

президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»  

24.  Степанова  

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської організації 

«РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ» 

25.  Турура  

Ольга Володимирівна 

голова громадської організації «ІНВАЛІДИ ЗА 

СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ» 

26.  Чепелєва  

Світлана Олександрівна 

член громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, АУТИЗМОМ 

ТА ІНШИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «КРОК У МАЙБУТНЄ»  

 

 

Список відсутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Алад’єва  

Ганна Володимирівна 

голова громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

ЖІНОК «ПАНІ» 

2.  Герман  

Євген Анатолійович 

член громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ 

КОРПУС «ДЖУРА»  

3.  Гульчевський  

Володимир Володимирович 

голова правління громадської організації 

«БАХМУТСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО» 

4.  Курільчук  

Ігор Геннадійович 

голова громадської організації «АДВОКАТУРА 

СОС» 

5.  Петров  

Олександр Вадимович 

координатор проектів громадської організації 

«КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»  

6.  Сахно  

Людмила Миколаївна  

член правління громадської організації «АРТ–

ПЛАТФОРМА «МРІЯ»  

7.  Сбєжнєв  

Тимур Олександрович 

голова громадської організації «ВІДРОДЖЕННЯ 

АВДІЇВКИ»  

8.  Тітомир  

Наталія Вікторівна 

голова місцевого благодійного фонду допомоги 

бездомним тваринам «ДРУГ»  

9.  Черногор  

Станіслав Анатолійович 

голова правління громадської організації «ФОНД 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» 
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Додаток 2 

Звіт 

про діяльність громадської ради  

при облдержадміністрації за 2017 рік 

 

Громадська рада при облдержадміністрації - консультативно-дорадчий орган, 

утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, 

здійснення громадського контролю за діяльністю облдержадміністрації, налагодження 

ефективної взаємодії облдержадміністрації з громадськістю, врахування громадської думки 

під час формування та реалізації державної політики. 

18 серпня 2017 року в м. Краматорськ були проведені установчі збори з формування 

нового складу громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. Персональний склад 

громадської ради при облдержадміністрації у кількості 35 представників інститутів 

громадянського суспільства було затверджено розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 вересня 2017 року 

№1081/5-17 «Про персональний склад громадської ради при облдержадміністрації». 

У 2017 році відбулося 2 засідання новосформованого складу громадської ради при 

облдержадміністрації. 

На першому засіданні громадської ради при облдержадміністрації обрано голову, 

заступників та голів комітетів громадської ради при облдержадміністрації. Також, на 

засіданнях громадської ради при облдержадміністрації були розглянуті наступні питання: 

- про внесення змін до Регламенту та Положення про громадську раду при 

облдержадміністрації; 

- про стан дитячої ендокринології у Донецькій області; 

- про імплементацію практики створення батьківських рад при органах 

місцевого самоврядування в Донецькій області (на прикладі м. Краматорськ); 

- про делегування членів громадської ради при облдержадміністрації до комісії 

щодо оцінки корупційних ризиків; 

- про створення робочої групи для вирішення питання про забезпечення 

учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей тимчасовим і постійним 

житлом на території Донецької області; 

- звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації Жебрівського П.І. та громадської ради при НКРЕКП щодо 

врегулювання тарифів на оплату послуг електропостачання для мешканців населених 

пунктів, які розташовані уздовж лінії розмежування і в яких відсутнє газопостачання та інші. 

З питань, розглянутих на засіданнях громадської ради при облдержадміністрації 

прийняті відповідні рішення. 

Крім того, за звітний період 2017 року відбулося 6 засідань постійних комітетів 

громадської ради при облдержадміністрації та 1 засідання правління громадської ради при 

облдержадміністрації; направлено 15 листів до облдержадміністрації, органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. Члени громадської ради при 

облдержадміністрації увійшли до складу ряду комісій та робочих груп облдержадміністрації.  

Члени громадської ради при облдержадміністрації в 2017 році активно брали участь у 

заходах з нагоди державних свят та пам’ятних дат та інших заходах. Голова громадської ради 

при облдержадміністрації взяла участь у 3 засіданнях колегії облдержадміністрації. 

Структурними підрозділами облдержадміністрації визначені відповідальні особи для 

співпраці за напрямами роботи з постійними комітетами громадської ради при 

облдержадміністрації. У приміщенні для прийому громадян облдержадміністрації розміщено 

інформаційний стенд громадської ради при облдержадміністрації. 

У 2018 році буде продовжено роботу громадської ради при облдержадміністрації щодо 

вирішення питань, які мають важливе суспільне значення. 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 



Додаток 3 

План роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік 

№ Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці Місце проведення Примітки 

1 2 3 4 5 6 

I. Засідання громадської ради при облдержадміністрації та перелік питань для розгляду 
1. 

Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 
Лютий 2018 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

м. Краматорськ 

 

2. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 
Травень 2018 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

м. Маріуполь  

 

3. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 
Серпень 2018 року 

Голова громадської 

ради при 

облдержадміністрації 

м. Краматорськ 

 

4. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 

Жовтень 

2018 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

м. Слов’янськ 

 

5. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 
Грудень 2018 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

м. Краматорськ 

 

II. Засідання постійних комітетів та тимчасових комісій  громадської ради  
6. Комітет з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, 

децентралізації влади та формування 

територіальних громад, планування, 

розвитку інфраструктури та 

інвестиційної політики 

За планом 

комітету 
Голова комітету Згідно з планом комітету 

 

7. Комітет з питань охорони здоров’я, 

праці та соціального захисту населення, 

За планом 

комітету 
Голова комітету Згідно з планом комітету 
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учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб 

8. Комітет з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики, 

фізичної культури та спорту, 

духовності, національно-патріотичного 

виховання, розвитку громадянського 

суспільства та свободи слова, 

інформаційної політики 

За планом 

комітету 
Голова комітету Згідно з планом комітету 

 

9. Комітет з питань, законності та 

правопорядку, регламенту та організації 

роботи громадської ради, 

антикорупційної політики 

За планом 

комітету 
Голова комітету Згідно з планом комітету 

 

10. Комітет з питань житлово-

комунального господарства, 

архітектури, земельних відносин, 

охорони навколишнього природного 

середовища, аграрної політики 

За планом 

комітету 
Голова комітету Згідно з планом комітету 

 

11. Комітет з питань захисту прав людини 

та реінтеграції 
За планом 

комітету 
Голова комітету Згідно з планом комітету 

 

IIІ. Проведення громадської експертизи діяльності Донецької обласної державної адміністрації 
12. 

Участь членів громадської ради у 

роботі комісій, робочих груп, що діють 

при облдержадміністрації 

Протягом 

2018 року 
Члени громадської ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

 

13. 
Проведення громадської експертизи 

діяльності Донецької обласної 

державної адміністрації 

Протягом 

2018 року 
Члени громадської ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

 

IV. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 
14. Участь членів громадської ради у 

роботі комісії з оцінки корупційних 

Протягом 

2018 року 
Члени громадської ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

Розпорядження 

голови ОДА, 
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Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

 

ризиків у діяльності 

облдержадміністрації та її структурних 

підрозділів 

керівника 

обласної ВЦА від 

04.12.2017 

№ 1593/5-17 

V. Участь у заходах Донецької ОДА з консультацій із громадськістю 
15. Участь членів громадської ради у 

консультаціях з громадськістю 

відповідно до орієнтовного плану 

проведення Донецькою 

облдержадміністрацією консультацій з 

громадськістю на 2018 рік 

Протягом 

2018 року 
Члени громадської ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

Розпорядження 

голови ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА від 

28.12.2017 

№ 1773/5-17 

16. Надання пропозицій до Орієнтовного 

плану проведення 

облдержадміністрацією консультацій з 

громадськістю 

Жовтень – грудень  

2018 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

Донецька 

облдержадміністрація 

 

VI. Участь у публічних заходах 

17. Участь членів громадської ради у 

заходах з відзначення державних свят 

та пам’ятних дат 

Протягом 

2018 року 
Члени громадської ради Донецька область 

 



Додаток 4 

 

Голові облдержадміністрації, 

керівнику обласної військово- 

цивільної адміністрації 

Жебрівському П.І.  

 

Шановний Павле Івановичу! 

 

Налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів влади з 

інститутами громадянського суспільства передбачає конструктивну співпрацю. З метою 

неупередженого добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки в органах 

місцевого самоврядування Донецької області громадська рада при облдержадміністрації 

просить посприяти у забезпеченні включення представників громадськості до складу комісій 

з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Участь громадськості в зазначених конкурсних комісіях сприятиме більш 

об’єктивному визначенню в установленому законом порядку вимог до професійної 

компетентності кандидатів на зайняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування. 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 
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Додаток 5 

 

Голові облдержадміністрації, 

керівнику обласної військово- 

цивільної адміністрації 

Жебрівському П.І.  

 

Шановний Павле Івановичу! 

 

Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації на засіданні 

24 лютого 2018 року прийняла рішення підтримати ініціативу про створення регіонального 

корекційного центру для дітей з ментальними порушеннями. 

Ментальні порушення – тяжке порушення психічного розвитку, при якому, перш за 

все, страждає здатність до соціальної взаємодії та поведінки. У дітей з такими розладами 

спостерігаються порушення інтелектуального розвитку, що виникають на ранніх етапах 

розвитку. Діти з ментальними порушеннями мають низку специфічних особливостей, які 

проявляються у затримці темпу розвитку, інертності, пасивності, що помітні в усіх сферах 

життєдіяльності дитини; суттєвій недорозвиненості моторних та мовних функцій; 

несформованості когнітивної діяльності; примітивності інтересів; порушенні емоційно-

вольової сфери. Ступінь прояву цих порушень варіюється від легких до глибоких форм. 

Закон України «Про освіту» багато уваги приділяє освіті дітей з особливими 

потребами та розвитку інклюзивної освіти (розділ ІІ, ст. 19, 20). Але дітям з ментальними 

порушеннями необхідна спеціальна підготовка для того, щоб вони могли скористатися своїм 

правом навчання в інклюзивних класах. Фахівці Українського центру наукової медичної 

інформації та патентно-ліцензійної роботи зазначають, що починати коригування поведінки 

дітей з ментальними порушеннями необхідно, починаючи з 2 років. Супровід фахівців та 

соціалізація таких дітей повинна бути безперервною та супроводжувати дітей до досягнення 

ними повноліття. Лише за таких умов дітей з ментальними порушеннями можливо виховати 

як повноцінних членів суспільства. 

З огляду на те, що Донеччина через близькість до місць проведення бойових дій є 

стресовим регіоном, кількість дітей, що страждають на ментальні розлади, збільшується. І 

необхідність у створенні для них інклюзивно-ресурсного центру - питання, що стоїть доволі 

гостро. Підставою для цього є Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 р. № 545, яка передбачає 

створення інклюзивно-ресурсних центрів «…з метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім 

вихованців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)». 

Спираючись на досвід роботи реабілітаційних центрів України, можна сказати, що 

такий центр потребує спеціально оснащеного приміщення, що складається з приємного 

відділення, роздягальні, їдальні, кімнати відпочинку, ігрової кімнати, кабінетів психологів, 

дефектологів, логопедів, зал для занять з адаптивної фізичної культури та музичної терапії, 

сенсорної кімнати тощо. Робота в такому центрі має відбуватися за принципом 

мультидисциплінарних команд, що складаються з корекційних педагогів, учителів-

асистентів, дефектологів, психологів, логопедів, фахівців з адаптивної фізичної культури та 

музичної терапії, фахівці з поведінкової терапії (АВА). Кожна дитина з ментальними 

порушеннями має в середньому проходити курс адаптації протягом 1,5 місяців двічі на рік з 

тривалістю занять до 4 годин на день 6 днів на тиждень. 
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Досвід роботи подібних центрів в Україні (м. Вінниця, м. Львів, м. Харків, м. Одеса) 

свідчить про те, що психологічна допомога дітям із ментальними порушеннями, що 

здійснювалась системно і впродовж тривалого часу, сприяє розкриттю внутрішнього 

потенціалу дітей, їх комплексному розвитку в процесі соціальної адаптації та 

безперешкодному входженню в освітній простір загальноосвітніх шкіл. Нажаль, у Донецькій 

області такий центр досі відсутній. 

Просимо Вас підтримати ініціативу щодо створення регіонального корекційного 

центру для дітей з ментальними порушеннями та надати доручення відповідним структурним 

підрозділам Донецької облдержадміністрації вжити заходів з вирішення цього питання. 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 


