
 

 

ПРОТОКОЛ № 01-2017 

засідання громадської ради при облдержадміністрації 

м. Краматорськ 04.10.2017 

ПРИСУТНІ: 

Члени громадської ради при облдержадміністрації – 30 осіб з 35 (список 

присутніх та відсутніх - додаток 1), засідання вважається повноважним. 

 

Стокоз – заступник голови облдержадміністрації; 

Ігор Сергійович 

 

Чукова – заступник директора департаменту  

Наталія Вікторівна інформаційної та внутрішньої політики  

 облдержадміністрації; 

 

Калігаєва – заступник начальника управління -  

Надія Євгеніївна начальник відділу комунікацій з 

громадськістю  

 та політичними партіями управління  

 внутрішньої політики департаменту  

 інформаційної та внутрішньої політики  

 облдержадміністрації; 

 

Присяжнюк – заступник начальника відділу комунікацій з 

Ольга Петрівна громадськістю та політичними партіями 

 управління внутрішньої політики  

 департаменту інформаційної та 

 внутрішньої політики  облдержадміністрації; 

 

Якушев  – головний спеціаліст сектору інформаційно- 

Дмитро Володимирович аналітичної роботи та зв’язків з громадською 

 радою управління внутрішньої політики  

 департаменту інформаційної та внутрішньої  

 політики облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання голови громадської ради при облдержадміністрації. 

2. Про обрання заступників голови громадської ради при 

облдержадміністрації. 

3. Про обрання секретаря громадської ради при облдержадміністрації. 

4. Про положення та регламент громадської ради при 

облдержадміністрації. 

5. Про склад комітетів (комісій) громадської ради при 

облдержадміністрації. 



6. Про план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 

IV квартал 2017 року.  

7. Різне. 

СЛУХАЛИ:  

Поляков С.С. – привітав присутніх і повідомив, що для проведення 

засідання необхідно обрати головуючого, секретаря та лічильну комісію 

засідання, а також затвердити порядок денний засідання.  

Членами громадської ради запропоновано обрати лічильну комісію 

засідання в кількості 2 осіб: Ворощук О.І., Сафонова О.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно. 

Членами громадської ради запропоновано обрати головуючого 

засідання: Полякова С.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 29; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

Членами громадської ради запропоновано обрати секретарем засідання: 

Алад’єву Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно. 

Про затвердження порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Головуючого засідання обрати Полякова С.С.; секретарем засідання обрати 

Алад’єву Г.В.; лічильну комісію обрати у кількості 2 осіб: Ворощук О.І., 

Сафонову О.Л.; порядок денний затвердити без зауважень. 

 

1. Про обрання голови громадської ради при облдержадміністрації. 

Членами громадської ради на посаду голови громадської ради при 

облдержадміністрації запропоновано наступні кандидатури: 

- Степанова І.Ю. - голова наглядової ради громадської організації 

«РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ»; 
- Бабич В.К. - член ради громадської організації «СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 

АТО ДОНБАСУ»; 
- Поляков С.С. - голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» 
- Сергієнко І.В. - президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»; 
- Рибалкін В.М. - голова Святогірського міського відокремленого 

підрозділу в Донецькій області громадської організації «СТОП КОРУПЦІЇ». 
Членами громадської ради запропоновано заслухати кандидатів на 

посаду голови громадської ради при облдержадміністрації; обрати голову 

громадської ради шляхом рейтингового голосування із запропонованих 

кандидатів. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю., Бабич В.К., Сергієнко І.В., Рибалкін В.М., Поляков 

С.С. – виступили перед членами громадської ради при облдержадміністрації. 

Поляков С.С., Бабич В.К., Сергієнко І.В. – взяли самовідвід. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



Шляхом рейтингового голосування «ЗА» 

Степанову І.Ю. - 24; 

Рибалкіна В.М. «ЗА» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати головою громадської ради при облдержадміністрації – 

Степанову І.Ю. 

 

2. Про обрання заступників голови громадської ради при 

облдержадміністрації. 

Від членів громадської ради поступили пропозиції щодо кількості 

заступників голови громадської ради при облдержадміністрації: 2 особи та 3 

особи. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Заступників голови громадської ради при облдержадміністрації обрати 

у кількості 2 осіб:  

«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - __; «УТРИМАЛИСЬ» - __. 

Заступників голови громадської ради при облдержадміністрації обрати 

у кількості 3 осіб:  

«ЗА» - 8, «ПРОТИ» - __; «УТРИМАЛИСЬ» - __. 

ВИРІШИЛИ: 
Заступників голови громадської ради при облдержадміністрації обрати 

у кількості 2 осіб. 

Запропоновано наступні кандидатури: 

- Воронов А.І. - голова правління громадської організації 

«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»; 
- Муглі Л.В. - заступник голови громадської організації «ДЖЕРЕЛО 

НАТХНЕННЯ»; 
- Бабич В.К. - член ради громадської організації «СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 

АТО ДОНБАСУ»; 
- Рибалкін В.М. - голова Святогірського міського відокремленого 

підрозділу в Донецькій області громадської організації «СТОП КОРУПЦІЇ»; 
- Поляков С.С. - голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»; 
- Черногор С.А. - голова правління громадської організації «ФОНД 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ». 
Членами громадської ради запропоновано заслухати кандидатів на 

посаду заступників голови громадської ради при облдержадміністрації; 

обрати 2 заступників голови громадської ради шляхом рейтингового 

голосування із запропонованих кандидатів, які наберуть найбільшу кількість 

голосів. 

СЛУХАЛИ: 

Воронов А.І., Муглі Л.В., Бабич В.К., Рибалкін В.М., Поляков С.С., 

Черногор С.А. – виступили перед членами громадської ради при 

облдержадміністрації. 



Перед рейтинговим голосуванням за кандидатури на посаду 

заступників голови громадської ради при облдержадміністрації постало 

питання, щодо можливості кандидатів на посаду голосувати за себе. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За можливість кандидатів на посаду голосувати за себе: 

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 13; «УТРИМАЛИСЬ» -0. 

ВИРІШИЛИ:  

Кандидати на посаду можуть голосувати за себе. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Шляхом рейтингового голосування «ЗА» кандидатів на посаду 

заступника голови громадської ради при облдержадміністрації: 

Воронова А.І. – 12; 

Муглі Л.В. – 16; 

Бабича В.К. – 16; 

Рибалкіна В.М. – 7; 

Полякова С.С. – 19; 

Черногора С.А. – 7.  

Бабич В.К – взяв самовідвід. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Обрати заступниками голови громадської ради при 

облдержадміністрації – Муглі Л.В. та Полякова С.С. 

 

3. Про обрання секретаря громадської ради при 

облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – секретарем громадської ради при 

облдержадміністрації повинна бути відповідальна особа, яка буде 

забезпечувати підготовку засідань громадської ради. 

Муглі Л.В. – відповідно до положення про громадську раду при 

облдержадміністрації, за заявою громадської ради голова 

облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації 

може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на 

представника облдержадміністрації. 

Запропоновано звернутися з заявою до голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації з метою покласти 

здійснення функцій секретаря громадської ради на представника 

облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: підготувати заяву та звернутися до голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації з 

метою покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на 

представника облдержадміністрації. 

 



4. Про положення та регламент громадської ради при 

облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Поляков С.С. – Положення та регламент громадської ради при 

облдержадміністрації були затверджені минулим складом громадської ради, 

але потребують внесення певних змін та приведення до відповідності до 

рішення громадської ради при облдержадміністрації. 

Запропоновано за основу взяти затверджені документи, для внесення 

змін до положення та регламенту громадської ради при 

облдержадміністрації, свої пропозиції надсилати до секретаріату громадської 

ради та після узагальнення розглянути на наступному засіданні громадської 

ради при облдержадміністрації.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: за основу взяти затверджені положення та регламент 

громадської ради при облдержадміністрації. Після узагальнення пропозицій 

щодо внесення змін, розглянути на наступному засіданні громадської ради 

положення та регламент громадської ради при облдержадміністрації. 

 

5. Про склад комітетів (комісій) громадської ради при 

облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – пропонується при громадській раді затвердити 5 

постійних комітетів, а саме: 

1. Комітет з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

децентралізації влади та формування територіальних громад, планування, 

розвитку інфраструктури та інвестиційної політики. 

2. Комітет з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту 

населення, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 

3. Комітет з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, 

фізичної культури та спорту, духовності, національно-патріотичного 

виховання, розвитку громадянського суспільства та свободи слова, 

інформаційної політики. 

4. Комітет з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

5. Комітет з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, 

аграрної політики. 

Курільчук І.Г. – запропонував затвердити ще один постійний комітет: 

Комітет з питань захисту прав людини та реінтеграції. 

Сергієнко В.О. – запропонував для більш ефективної роботи 

затвердити всього три постійних комітети: гуманітарний комітет, 

економічний комітет, комітет безпеки. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За затвердження п’яти постійних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації, запропонованих Степановою І.Ю.:  

«ЗА» - 21; «ПРОТИ» - 5; «УТРИМАЛИСЬ» - 3. 

 

За затвердження додаткового комітету, запропонованого 

Курільчуком І.Г:  «ЗА» - 15; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 12. 

 

За затвердження трьох комітетів, запропонованих Сергієнко В.О.: 

«ЗА» - 5; «ПРОТИ» - 7; «УТРИМАЛИСЬ» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити шість постійних комітети громадської ради при 

облдержадміністрації: 

1. Комітет з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

децентралізації влади та формування територіальних громад, планування, 

розвитку інфраструктури та інвестиційної політики. 

2. Комітет з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту 

населення, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 

3. Комітет з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, 

фізичної культури та спорту, духовності, національно-патріотичного 

виховання, розвитку громадянського суспільства та свободи слова, 

інформаційної політики. 

4. Комітет з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

5. Комітет з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, 

аграрної політики. 

6. Комітет з питань захисту прав людини та реінтеграції. 

 

Степанова І.Ю. запропонувала членам громадської ради надати свої 

кандидатури, щоб очолити постійні комітети громадської ради. У разі, якщо 

запропоновано більше одної кандидатури, провести рейтингове голосування. 

Членами громадської ради було запропоновано наступні кандидатури: 

Кошель Т.М.: Комітет з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, децентралізації влади та формування територіальних громад, 

планування, розвитку інфраструктури та інвестиційної політики. 

Турура О.В.: Комітет з питань охорони здоров’я, праці та соціального 

захисту населення, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 

Печериця О.В., Чепелєва С.О.: Комітет з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, духовності, 

національно-патріотичного виховання, розвитку громадянського суспільства 

та свободи слова, інформаційної політики. 

Ворощук О.І., Міхальков С.В.: Комітет з питань, законності та 

правопорядку, регламенту та організації роботи громадської ради, 

антикорупційної політики. 



Воронов А.І., Сергієнко І.В.: Комітет з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, аграрної політики. 

Курільчук І.Г.: Комітет з питань захисту прав людини та реінтеграції. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Обрати головою комітету з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики, фізичної культури та спорту, духовності, національно-

патріотичного виховання, розвитку громадянського суспільства та свободи 

слова, інформаційної політики, шляхом рейтингового голосування «ЗА»: 

Печериця О.В. – 11; 

Чепелєва С.О. – 20. 

Обрати головою комітету з питань, законності та правопорядку, 

регламенту та організації роботи громадської ради, антикорупційної 

політики, шляхом рейтингового голосування «ЗА»: 

Ворощук О.І. – 25; 

Міхальков С.В. – 2. 

Обрати головою комітету з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, аграрної політики, шляхом рейтингового 

голосування «ЗА»: 

Воронов А.І. – 14; 

Сергієнко І.В. – 13. 

 

Обрати головами комітетів громадської ради при облдержадміністрації 

відповідно до поданих кандидатур та відповідно до рейтингового 

голосування: Кошель Т.М., Туруру О.В., Чепелєву С.О., Ворощук О.І., 

Воронова А.І., Курільчука І.Г. 

«ЗА» - 25; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 4. 

ВИРІШИЛИ: 

Головою комітету з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

децентралізації влади та формування територіальних громад, планування, 

розвитку інфраструктури та інвестиційної політики ухвалити Кошель Т.М. 

Головою комітету з питань охорони здоров’я, праці та соціального 

захисту населення, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб ухвалити 

Туруру О.В. 

Головою комітету з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики, фізичної культури та спорту, духовності, національно-

патріотичного виховання, розвитку громадянського суспільства та свободи 

слова, інформаційної політики ухвалити Чепелєву С.О. 

Головою комітету з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики ухвалити 

Ворощук О.І. 

 

 



Головою комітету з питань житлово-комунального господарства, 

архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного 

середовища, аграрної політики ухвалити Воронова А.І. 

Головою комітету з питань захисту прав людини та реінтеграції 

ухвалити Курільчука І.Г. 

 

6. Про план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 

IV квартал 2017 року. 

СЛУХАЛИ: 

Поляков С.С. – відповідно до регламенту громадської ради при 

облдержадміністрації: робота громадської ради ведеться за перспективними 

річними планами, які затверджуються громадською радою. Так як 

попереднім складом громадської ради не було затверджено річний план, 

пропонується ухвалити план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на IV квартал 2017 року, який був розісланий на 

електрону пошту членів громадської ради.  

Рибалкін В.М. – запропонував здійснювати виїзні засідання постійних 

комітетів та громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за ухвалення плану роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на IV квартал 2017 року, з урахуванням даного 

засідання та поданих пропозицій: 

«ЗА» - 23; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 4. 

ВИРІШИЛИ: ухвалити план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на IV квартал 2017 року з урахуванням доповнень 

(додаток 2). 

 

 

Голова громадської ради І.Ю. Степанова 

 

Секретар засідання Г.В. Алад’єва  

  



Додаток 1 

Список присутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

1.  Алад’єва  

Ганна Володимирівна 

голова громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК «ПАНІ» 

2.  Антоненко  

Віктор Єгорович 

голова громадської організації 

«СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ - 

ВІДРОДЖЕННЯ» 

3.  Бабич  

Володимир Костянтинович 

член ради громадської організації «СОЮЗ 

ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ» 

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.  Герман  

Євген Анатолійович 

член громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ 

КОРПУС «ДЖУРА»  

8.  Дуднік  

Петро Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ЦЕНТР ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ 

ПЕРЕМОГА»  

9.  Зіпір  

Віктор Станіславович  

член ради громадської організації 

«БАХМУТ УКРАЇНСЬКИЙ»  

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.  Курільчук  

Ігор Геннадійович 

голова громадської організації 

«АДВОКАТУРА СОС» 

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.  Петров  

Олександр Вадимович 

координатор проектів громадської 

організації «КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»  

19.  Печериця  

Олександр Віталійович 

член громадської організації 

«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ 

СИЛАМ УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО-

МОРСЬКОМУ ФЛОТУ «ЦИВІЛЬНИЙ 

КОРПУС «АЗОВ» 

20.  Поляков  

Сергій Семенович 

голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ»  

21.  Рибалкін 

Володимир Миколайович 

голова Святогірського міського 

відокремленого підрозділу в Донецькій 

області громадської організації «СТОП 

КОРУПЦІЇ»  

22.  Сафонова  

Оксана Леонідівна 

заступник голови правління громадської 

організації «ЕКОЛОГІЯ 

ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ»  

23.  Сахно  

Людмила Миколаївна  

член правління громадської організації 

«АРТ-ПЛАТФОРМА «МРІЯ»  

24.  Сергієнко  

Володимир Олександрович 

член ради громадської організації 

«ШКОЛА РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»  

25.  Сергієнко  

Ірина Василівна 

президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»  

26.  Степанова  

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської 

організації «РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ» 

27.  Тітомир  

Наталія Вікторівна 

голова місцевого благодійного фонду 

допомоги бездомним тваринам «ДРУГ»  

28.  Турура  

Ольга Володимирівна 

голова громадської організації «ІНВАЛІДИ 

ЗА СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ» 

29.  Чепелєва  

Світлана Олександрівна 

член громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

АУТИЗМОМ ТА ІНШИМИ 

ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «КРОК У 

МАЙБУТНЄ»  

30.  Черногор  

Станіслав Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» 

 

 

 

 

 



Список відсутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Володченко  

Юлія Миколаївна 

член правління громадської 

організації «ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ 

ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

«ДИВОСВІТ» 

2.  Гульчевський  

Володимир Володимирович 

голова правління громадської 

організації «БАХМУТСЬКА СПІЛКА 

ВЕТЕРАНІВ АТО» 

3.  Іванюк  

Василь Федорович  

директор благодійної організації 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС 

КРАМАТОРСЬК»  

4.  Ларіна  

Ольга Володимирівна 

заступник голови громадської 

організації «ОБ’ЄДНАННЯ 

«СМАРТА» 

5.  Сбєжнєв  

Тимур Олександрович 

голова громадської організації 

«ВІДРОДЖЕННЯ АВДІЇВКИ»  



Додаток 2 

ПЛАН РОБОТИ 

громадської ради при Донецькій облдержадміністрації на IV квартал 2017 року 
 

Зміст заходу 
Місце проведення 

заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці Очікуваний результат  

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

1. Про обрання голови громадської ради при 

облдержадміністрації. 

2. Про обрання заступників голови громадської 

ради при облдержадміністрації. 

3. Про обрання секретаря громадської ради. 

4. Про положення та регламент громадської ради 

при облдержадміністрації. 

5. Про склад комітетів (комісій) громадської ради 

при облдержадміністрації. 

6. Про план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації до кінця 2017 року.  

Зал засідань 

облдержадміністра

ції 

(можливо 

проведення в 

іншому місці) 

Жовтень 2017 

року 

Члени громадської ради 

при облдержадміністрації 

 

Організація діяльності 

громадської ради 

1. Загрози антиукраїнської пропаганди та 

відповідальність в умовах гібридної російської 

агресії. 

2. Про затвердження положення та регламенту 

громадської ради при облдержадміністрації. 

3. Про затвердження персонального складу 

постійних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації. 

Зал засідань 

облдержадміністра

ції (можливо 

проведення в 

іншому місці) 

4 листопада 

2017 року 

Члени громадської ради 

при облдержадміністрації 

Обговорення, надання 

рекомендацій для 

вирішення проблемного 

питання. 

Організація діяльності 

громадської ради 

1. Обговорення проекту програми економічного та 

соціального розвитку Донецької області 

на 2018 рік. 

2. Про план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік. 

3. Про надання пропозицій до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2018 рік. 

Зал засідань 

облдержадміністра

ції 

(можливо 

проведення в 

іншому місці) 

І-ІІ декада 

грудня 2017 

року 

Члени громадської ради 

при облдержадміністрації 

Надання пропозицій 



2. Заходи за участі громадської ради при облдержадміністрації 

1. Участь членів громадської ради при 

облдержадміністрації в обласних заходах, 

приурочених державним та професійним святам, 

іншим визначним та пам’ятним датам 

Донецька область Протягом 

IV кварталу 

2017 року  

Облдержадміністрація, 

органи місцевого 

самоврядування 

Співпраця з органами 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування 

2. Участь членів громадської ради при 

облдержадміністрації в публічних громадських 

обговореннях 

Донецька область Протягом 

IV кварталу 

2017 року  

Облдержадміністрація, 

інститути громадянського 

суспільства 

Співпраця з органами 

виконавчої влади 

3. Участь членів громадської ради при 

облдержадміністрації в семінарах, тренінгах, 

навчальних візитах  

 

Донецька область, 

інші регіони 

Протягом 

IV кварталу 

2017 року  

Облдержадміністрація  Підвищення теоретичної 

бази щодо ефективної 

комунікації між 

громадськими радами та 

владою 

4. Проведення виїзних засідань постійних комітетів 

та громадської ради при облдержадміністрації 

Донецька область Протягом 

IV кварталу 

2017 року 

Члени громадської ради 

при облдержадміністрації 

Забезпечення діяльності 

громадської ради в 

інших районах області 

3. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради при облдержадміністрації 

1. Ведення рубрики «Громадська рада при 

облдержадміністрації» на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації 

 Протягом 

IV кварталу 

2017 року 

Секретар громадської ради Підвищення рівня 

інформованості 

населення  

2. Публікації про діяльність громадської ради при 

облдержадміністрації в регіональних та місцевих 

ЗМІ 

 Протягом 

IV кварталу 

2017 року 

Секретар громадської ради Підвищення рівня 

інформованості 

населення  

 

 


