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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 
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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 

 


