Звіт
про роботу громадської ради при облдержадміністрації
за 2017-2019роки
Персональний склад громадської ради при облдержадміністрації 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». До громадської ради увійшли 35 представників
інститутів громадянського суспільства.
При громадській раді було утворено 6 постійних комітетів громадської
ради при облдержадміністрації:
- комітет з питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
децентралізації влади та формування територіальних громад, планування,
розвитку інфраструктури та інвестиційної політики;
- комітет з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту
населення, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;
- комітет з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики,
фізичної культури та спорту, духовності, національно-патріотичного
виховання, розвитку громадянського суспільства та свободи слова,
інформаційної політики;
- комітет з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації
роботи громадської ради, антикорупційної політики;
- комітет з питань житлово-комунального господарства, архітектури,
земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища,
аграрної політики;
- комітет з питань захисту прав людини та реінтеграції.
За період роботи громадської ради відбулося 8 засідань, 8 засідань
правління громадської ради та 21 засідання комітетів громадської ради.
Відбулось 3 зустрічі голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації з правлінням громадської ради. Було
підготовлено 104 листа із запитами та відповідями.
На засіданнях громадської ради при облдержадміністрації були
розглянуті наступні питання:
- щодо реконструкції і капітального ремонту інфраструктурних об’єктів
в Донецькій області;
- щодо реалізації медичної реформи в Донецькій області;
- про проблемні питання населених пунктів поблизу зони бойових дій;
- щодо інклюзивної освіти;
- про сприяння розвитку громадянського суспільства в регіоні;
- про реформу децентралізації в Донецькій області;
- щодо проблемних питань охорони навколишнього природного
середовища в регіоні;
- щодо питань житлово-комунального господарства;
- щодо проблемних питань внутрішньо переміщених осіб та інші
питання.
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Громадською радою було ініційовано проведення моніторингу стану
реалізації інфраструктурних об’єктів у Донецькій області, за результатом
якого надавалися рекомендації щодо якості та дотримання строків виконання
робіт. Представники громадської ради ініціювали та брали участь у
консультаціях з громадськістю, що проводилися у формі «круглих столів» та
публічних громадських обговорюваннях. Так, були надані пропозиції до
проекту регіональної цільової Програми поводження з промисловими
відходами в Донецькій області на 2018 – 2020 роки, проведено засідання
круглого столу «Проблемні питання знищення полезахисних лісонасаджень в
Донецькій області та шляхи їх вирішення», засідання круглого столу «Про
діяльність
обласного
комунального
підприємства
«Донецьктеплокомуненерго». Також, представники громадської ради брали
участь в оцінці корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної
державної адміністрації.
Крім членів громадської ради при облдержадміністрації, у засіданнях
брали участь заступник голови облдержадміністрації, керівники та фахівці
структурних підрозділів облдержадміністрації, інші громадські активісти.
Члени громадської ради при облдержадміністрації входили до складу
комісій, робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів при
облдержадміністрації та брали активну участь у їх роботі, а саме:
- Комісія
з
оцінки
корупційних
ризиків
у
діяльності
облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
- Обласний штаб Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- Комісія для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів,
на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт;
- Робоча група з питань стратегічного розвитку об’єднаних
територіальних громад Донецької області;
- Конкурсна комісія для проведення обласного конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства для виконання (реалізації) надається фінансова підтримка;
- Комісія з питань надання фінансової допомоги учасникам пілотного
проекту в Донецькій області;
- Робоча група з моніторингу ефективності діяльності гуманітарнологістичного центру №1 між КПВВ «Майорськ» та контрольним постом
«Майорськ»;
- Робоча група з підготовки Стратегії розвитку внутрішньої політики в
Донецькій області;
- Конкурсна комісія з проведення обласного конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв’язки, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році;
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- Комісія з проведення конкурсу на право оренди нерухомого та іншого
індивідуально визначеного майна, яке знаходиться на балансі КЗ «Донецький
академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)»;
- Рада регіонального розвитку при Донецькій обласній державній
адміністрації;
- Конкурсна комісія обласного конкурсу «Волонтер Донеччини»;
- Конкурсна комісія обласного конкурсу «Найкращі практики
громадського бюджету»;
- Робоча група з виявлення та запобігання порушень земельного
законодавства на території Донецької області;
- Комісія з проведення конкурсу на вакантну посаду директора
комунального підприємства «Донецький центр підготовки персоналу»;
- Координаційна група з розробки проектів Стратегії розвитку
Донецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації;
- Робоча група з підготовки Стратегії розвитку Донецької області на
період до 2027 року та плану заходів з її реалізації;
- Регіональна рада з питань професійної орієнтації населення Донецької
області на період 2019-2021 роки.
Два представника громадської ради при облдержадміністрації стали
членами колегії облдержадміністрації.
Одним з ефективних заходів громадської участі при діяльності
облдержадміністрації стали зустрічі голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації з правлінням громадської ради при
облдержадміністрації. На таких зустрічах представники громадської ради
разом з головою облдержадміністрації, керівником обласної військовоцивільної адміністрації обговорювали найбільш актуальні питання регіону, та
пропонувалися шляхи вирішення визначених питань.
Члени громадської ради при облдержадміністрації активно брали участь
у заходах з нагоди державних свят та пам’ятних дат та інших заходах.
Структурними підрозділами облдержадміністрації були визначені
відповідальні особи для співпраці за напрямами роботи з постійними
комітетами громадської ради при облдержадміністрації. У приміщенні для
прийому громадян облдержадміністрації було розміщено інформаційний
стенд громадської ради при облдержадміністрації.
Громадська рада має бути найбільш ефективним інструментом в умовах
сучасної трансформації української суспільно-політичної системи, оскільки, з
одного боку, дозволяє впорядкувати взаємозв’язки між владою і громадою, а
з іншого – завдяки достатньо високому ступеню свободи – забезпечує
можливість постійно удосконалювати форми і методи владно-громадської
співпраці.
Голова громадської ради
при облдержадміністрації

І.Ю. Степанова

