
ПРОТОКОЛ № 06-2019 

засідання громадської ради при облдержадміністрації 

м. Краматорськ 19.03.2019 

ПРИСУТНІ: 

Члени громадської ради при облдержадміністрації – 19 осіб з 35 (список 

присутніх та відсутніх наведено у додатку 1), засідання вважається 

повноважним; 

представники структурних підрозділів облдержадміністрації; 

представники громадськості. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Щорічний звіт про діяльність громадської ради при 

облдержадміністрації за 2018 рік. 

2. Про річний план роботи громадської ради при облдержадміністрації 

на 2019 рік. 

3. Про обрання голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

4. Про проект «Відкритий бюджет шкіл та дитячих садків». 

5. Про ситуацію в зоні Операції об’єднаних сил. 

6. Про програму «Соціальне замовлення». 

7. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

Степанова І.Ю. – про обрання лічильної комісії засідання, про 

затвердження порядку денного, регламенту роботи засідання. 

Запропоновано:  

лічильну комісію обрати у кількості 2 осіб: Сафонова О.Л., Сахно Л.М.; 

до зазначеного проекту порядку денного включити питання – «Про 

зміни складу громадської ради при облдержадміністрації», питання «Про 

ситуацію в зоні Операції об’єднаних сил» розглянути на наступному засіданні, 

у різному розглянути повідомлення заступника голови громадської ради при 

облдержадміністрації Муглі Л.В. та заслухати інформацію представників 

Кіровоградської асамблеї інвалідів; 

регламент роботи засідання: виступ – до 10 хвилин; обговорення, 

запитання – до 20 хвилин; засідання провести за 2 години без перерви. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
1) про обрання лічильної комісії у кількості 2 особи: Сафонова О.Л., 

Сахно Л.М.: «ЗА» – 18 (рішення прийнято); 

2) про затвердження порядку денного з урахування доповнень «ЗА» – 18 

(рішення прийнято); 

3) про затвердження регламенту роботи засідання: «ЗА» – 18 (рішення 

прийнято); 

ВИРІШИЛИ:  

1) лічильну комісію обрати у кількості 2 особи: Сафонова О.Л., 

Сахно Л.М.; 

2) затвердити наступний порядок денний засідання: 



1. Про зміни складу громадської ради при облдержадміністрації. 

2. Про проект «Відкритий бюджет шкіл та дитячих садків». 

3. Щорічний звіт про діяльність громадської ради при 

облдержадміністрації за 2018 рік. 

4. Про річний план роботи громадської ради при облдержадміністрації 

на 2019 рік. 

5. Про обрання голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

6. Про програму «Соціальне замовлення». 

7. Різне. 

3) затвердити наступний регламент роботи засідання: виступ – до 

10 хвилин; обговорення, запитання – до 20 хвилин; засідання провести за 2 

години без перерви. 

 

1. Про зміни складу громадської ради при облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Степанову І.Ю. – про дострокове припинення членства у громадській 

раді при облдержадміністрації Германа Євгена Анатолійовича, Кайдана 

Олексія Володимировича, Печериці Олександра Віталійовича, Сбєжнєва 

Тимура Олександровича (систематичної відсутності членів громадської ради 

при облдержадміністрації на її засіданнях без поважних причин, більше ніж 

два рази підряд); Полякова Сергія Семеновича (призначений на посаду в 

органі місцевого самоврядування); Петрова Олександра Вадимовича 

(надходження повідомлення від громадської організації «КРАЇНА ВІЛЬНИХ 

ЛЮДЕЙ» про відкликання свого представника та припинення його членства в 

громадській раді при облдержадміністрації). 

Включити до складу громадської ради при облдержадміністрації замість 

вибулих представників інститутів громадянського суспільства наступних за 

черговістю кандидатів до складу громадської ради, які набрали найбільшу 

кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на 

установчих зборах. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Припинення членства у громадській раді при облдержадміністрації 

Германа Євгена Анатолійовича: «ЗА» – 16 (рішення прийнято); 

Припинення членства у громадській раді при облдержадміністрації 

Кайдана Олексія Володимировича: «ЗА» – 14 (рішення прийнято); 

Припинення членства у громадській раді при облдержадміністрації 

Печериці Олександра Віталійовича: «ЗА» – 18 (рішення прийнято); 

Припинення членства у громадській раді при облдержадміністрації 

Сбєжнєва Тимура Олександровича: «ЗА» – 17 (рішення прийнято); 

Припинення членства у громадській раді при облдержадміністрації 

Петрова Олександра Вадимовича: «ЗА» – 17 (рішення прийнято); 

Припинення членства у громадській раді при облдержадміністрації 

Полякова Сергія Семеновича: «ЗА» – 17 (рішення прийнято); 

 



ВИРІШИЛИ:  

1) достроково припинити членство у громадській раді при 

облдержадміністрації: 

Германа Євгена Анатолійовича; 

Кайдана Олексія Володимировича; 

Петрова Олександра Вадимовича;  

Печериці Олександра Віталійовича; 

Полякова Сергія Семеновича; 

Сбєжнєва Тимура Олександровича. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації: 

повідомити про дане рішення вибулим представникам інститутів 

громадянського суспільства та представникам інститутів громадянського 

суспільства наступних за черговістю кандидатів до складу громадської ради, 

які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення 

рейтингового голосування на установчих зборах; 

надати облдержадміністрації копію протоколу засідання громадської 

ради при облдержадміністрації для затвердження відповідних змін. 

 

2. Про проект «Відкритий бюджет шкіл та дитячих садків». 

СЛУХАЛИ: 

Алтуніну Ольгу Миколаївну – про досвід впровадження проекту 

«Відкритий бюджет шкіл та дитячих садків». 

ВИСТУПИЛИ: 
Степанова І.Ю., Чепелєва С.О., Рибалкін В.М., Муглі Л.В.  

Запропоновано: інформацію про проект «Відкритий бюджет шкіл та 

дитячих садків» прийняти до відома; надати рекомендації департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації щодо запровадження інформаційної відкритості 

закладів освіти у Донецькій області. 

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

ВИРІШИЛИ:  

1) Інформацію про проект «Відкритий бюджет шкіл та дитячих садків» 

прийняти до відома. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати 

та направити департаменту освіти і науки облдержадміністрації рекомендації 

щодо запровадження інформаційної відкритості закладів освіти у Донецькій 

області. 

 

3. Щорічний звіт про діяльність громадської ради при 

облдержадміністрації за 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Степанову І.Ю. – щодо щорічного звіту про діяльність громадської ради 

при облдержадміністрації за 2018 рік (додаток 2). 

Запропоновано: звіт про діяльність громадської ради при 

облдержадміністрації за 2018 рік взяти до відома та забезпечити його 

розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 17 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  



1) Взяти до відома звіт про діяльність громадської ради при 

облдержадміністрації за 2018 рік. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації забезпечити 

розміщення звіту про діяльність громадської ради при облдержадміністрації 

за 2018 рік на офіційному сайті облдержадміністрації (до 22.03.2019). 

 

4. Про річний план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Степанову І.Ю. – про річний план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2019 рік (додаток 3). 

Запропоновано: ухвалити план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2019 рік, забезпечити його розміщення на офіційному 

сайті облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 17 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Ухвалити план роботи громадської ради при облдержадміністрації на 

2019 рік. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації забезпечити 

розміщення плану роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2019 

рік на офіційному сайті облдержадміністрації (до 22.03.2019). 

 

5. Про обрання голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту 

та організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

СЛУХАЛИ: 

Степанову І.Ю. – Про обрання голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

ВИСТУПИЛИ: 
Міхальков С.В., Рибалкін В.М. 

Запропоновано: головою комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики обрати 

Міхалькова Сергія Володимировича. 

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

ВИРІШИЛИ:  

Обрати головою комітету громадської ради при облдержадміністрації з 

питань, законності та правопорядку, регламенту та організації роботи 

громадської ради, антикорупційної політики Міхалькова Сергія 

Володимировича. 

 

6. Про програму «Соціальне замовлення». 

СЛУХАЛИ: 

Чепелєву С.О. – про впровадження соціального замовлення у Донецькій 

області. 

ВИСТУПИЛИ: 



Муглі Л.В., Черногор С.А., Степанова І.Ю., Міхальков С.В., 

Рибалкін В.М. 

Запропоновано: створити робочу групу з метою забезпечення 

впровадження соціального замовлення у Донецькій області. 

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

ВИРІШИЛИ:  

Створити робочу групу з метою забезпечення впровадження соціального 

замовлення у Донецькій області у складі: 

- Чепелєва Світлана Олександрівна; 

- Черногор Станіслав Анатолійович; 

- Степанова Ірина Юріївна; 

- Тітомир Наталія Вікторівна. 

 

7. Різне.  

Повідомлення заступника голови громадської ради при 

облдержадміністрації Муглі Л.В. 

СЛУХАЛИ: 

Муглі Л.В. – щодо фактів неприпустимого ставлення до громадських 

активістів у м. Маріуполі  

ВИСТУПИЛИ: 

Степанова І.Ю, Рибалкін В.М. 

Запропоновано: звернутися до голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації щодо фактів неприпустимого 

ставлення до громадських активістів у м. Маріуполі та взяти на контроль 

питання з розслідування правоохоронними органами за заявою Муглі Л.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 17 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та 

направити звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації щодо фактів неприпустимого ставлення до 

громадських активістів у м. Маріуполі та взяти на контроль питання з 

розслідування правоохоронними органами за заявою Муглі Л.В. 

 

Про інформацію представників Кіровоградської асамблеї інвалідів 

СЛУХАЛИ: 

Пацеву О.П., Боршуляка О.В. щодо проблемних питань, які виникли при 

оплаті за обладнання для осіб з інвалідністю в 2009 році у м. Донецьк за 

рахунок коштів державного бюджету. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію представників Кіровоградської асамблеї інвалідів взяти до 

відома. 

 
Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

Секретар громадської  

ради при облдержадміністрації Д.В. Якушев  



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.  Володченко  

Юлія Миколаївна 

член правління громадської організації 

«ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ «ДИВОСВІТ» 

5.  Зіпір  

Віктор Станіславович  

член ради громадської організації «БАХМУТ 

УКРАЇНСЬКИЙ»  

6.  Іванюк  

Василь Федорович  

директор благодійної організації 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС 

КРАМАТОРСЬК»  

7.  Курільчук  

Ігор Геннадійович 

голова громадської організації 

«АДВОКАТУРА СОС» 

8.  Ларіна  

Ольга Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ОБ’ЄДНАННЯ «СМАРТА» 

9.  Мезенцева  

Олена Юріївна 

голова правління громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

10.  Міхальков  

Сергій Володимирович 

головний отаман громадської організації 

«ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ 

З’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА» 

11.  Муглі  

Лідія Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ» 

12.  Рибалкін 

Володимир Миколайович 

голова Святогірського міського 

відокремленого підрозділу в Донецькій 

області громадської організації «СТОП 

КОРУПЦІЇ»  

13.  Сафонова  

Оксана Леонідівна 

заступник голови правління громадської 

організації «ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ»  

14.  Сахно  

Людмила Миколаївна  

член правління громадської організації 

«АРТ–ПЛАТФОРМА «МРІЯ»  

 

15.  Степанова  

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської 

організації «РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ» 

16.  Тітомир  

Наталія Вікторівна 

голова місцевого благодійного фонду 

допомоги бездомним тваринам «ДРУГ»  



17.  Турура  

Ольга Володимирівна 

голова громадської організації «ІНВАЛІДИ 

ЗА СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ» 

18.  Чепелєва  

Світлана Олександрівна 

член громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

АУТИЗМОМ ТА ІНШИМИ 

ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «КРОК У 

МАЙБУТНЄ»  

19.  Черногор  

Станіслав Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» 

 

 

Список відсутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Воронов  

Антон Ігорович 

голова правління громадської організації 

«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

2.  Ворощук  

Ольга Ігорівна 

заступник голови правління громадської 

організації «НАШ КРАМАТОРСЬК» 

3.  Воскобойніков  

Денис Євгенович 

голова громадської організації 

«СПІВДРУЖНІСТЬ ЛИМАНА»  

4.  Герман  

Євген Анатолійович 

член громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ 

КОРПУС «ДЖУРА»  

5.  Гульчевський  

Володимир 

Володимирович 

голова правління громадської організації 

«БАХМУТСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 

АТО» 

6.  Дудник  

Петро Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ЦЕНТР ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ 

ПЕРЕМОГА»  

7.  Кайдан  

Олексій Володимирович 

член Донецького обласного відокремленого 

підрозділу громадської організації «ГРУПА 

ПАТРІОТ»  

8.  Кашицин  

Вадим Євгенович 

заступник голови громадської організації 

«СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ 

НАДІЇ»  

9.  Кошель  

Тетяна Миколаївна 

керівник благодійної організації «РУХ ЗА 

ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ «ПЛІЧ–О–

ПЛІЧ» 

10.  Назаренко  

Дмитро Сергійович 

пастор релігійної громади Церкви Божої 

«ДОБРА ЗВІСТКА» м. Слов'янська, 

Донецької області 

11.  Петров  

Олександр Вадимович 

координатор проектів громадської 

організації «КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»  

 



12.  Печериця  

Олександр Віталійович 

член громадської організації 

«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ 

СИЛАМ УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО–

МОРСЬКОМУ ФЛОТУ «ЦИВІЛЬНИЙ 

КОРПУС «АЗОВ» 

13.  Поляков  

Сергій Семенович 

голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ»  

14.  Сбєжнєв  

Тимур Олександрович 

голова громадської організації 

«ВІДРОДЖЕННЯ АВДІЇВКИ»  

15.  Сергієнко  

Володимир Олександрович 

член ради громадської організації 

«ШКОЛА РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»  

16.  Сергієнко  

Ірина Василівна 

президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»  

 

  



Додаток 2 

Звіт 

про діяльність громадської ради при облдержадміністрації за 2018 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. 

Протягом 2018 року відбулося 4 засідання громадської ради при 

облдержадміністрації, 4 засідання правління громадської ради та 17 засідань 

комітетів громадської ради. Відбулась зустріч голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації з правлінням 

громадської ради.  

Громадською радою були розглянуті питання, які мають важливе 

суспільне значення в регіоні та надані відповідні рекомендації 

облдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, органам 

виконавчої влади, а саме: 

- 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). 

- Щодо рекомендацій для органів місцевого самоврядування включити 

представників громадськості до складу комісій з проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. 

- Про підтримку створення регіонального юнацького технопарку у м. 

Краматорськ  

- Про утворення тимчасової комісії з громадського контролю за 

реалізацією проекту з капітального ремонту будівлі Краматорської 

української гімназії з благоустроєм території. 

- Про створення регіонального корекційного центру для дітей з 

ментальними порушеннями. 

- Про стан поводження з небезпечними відходами (люмінесцентними 

лампами) у закладах освіти області. 

- Про стан реформи професійно-технічного навчання в Донецькій 

області. 

- Про стан виконання ремонтних робіт в опорних школах Донецької 

області. 

- Про хід впровадження медичної реформи в Донецькій області. 

- Про реагування на гуманітарну ситуацію в Донецькій області. 

- Про допомогу сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції. 

- Про Кодекс етики інститутів громадянського суспільства Донецької 

області. 

- Забезпечення мешканців прифронтових міст паливом на осіннє-

зимовий період. Зниження тарифів на електроенергію для населених пунктів, 

в яких в результаті збройного конфлікту відсутнє газопостачання. 



- Поводження з дикими та безпритульними тваринами в населених 

пунктах Донецької області в зоні ведення бойових дій. 

- Щодо розміщення тимчасових споруд в містах області без укладання 

договору оренди. 

- Про знищення захисних лісосмуг на території Донецької області. 

- Щодо самовільного захоплення сільськогосподарських земель в 

Донецькій області. 

- Про створення наглядових рад при комунальних підприємствах 

облдержадміністрації. 

- Щодо діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 

- Про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту прав 

людини в умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію 

об’єднаних сил. 

- Про інклюзивні центри у Донецькій області. 

- Про забезпечення транспортного сполучення в населених пунктах 

поблизу зони бойових дій. 

- Про забезпечення поновлення виплат пенсій внутрішньо переміщеним 

особам. 

- Про заходи із спрощення ведення бізнесу у Донецькій області. 

У засіданнях громадської ради при облдержадміністрації брали участь 

заступники голови облдержадміністрації, керівники та фахівці структурних 

підрозділів облдержадміністрації.  

Члени громадської ради при облдержадміністрації увійшли до складу 

комісій, робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів при 

облдержадміністрації та впродовж 2018 року брали активну участь: 

- Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

облдержадміністрації та її структурних підрозділів; 

- Обласний штаб Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної 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 гуманітарно-

логістичного 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; 

- 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. 

Представники громадської ради при облдержадміністрації за звітний 

період ініціювали та брали участь у консультаціях з громадськістю, що 

проводилися у формі «круглих столів» та публічних громадських 

обговорюваннях, активно брали участь у заходах з нагоди державних свят та 

пам’ятних дат. 

Також, представники громадської ради при облдержадміністрації є 

членами колегії облдержадміністрації та впродовж 2018 року брали участь у її 

засіданнях.  

 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

 

 



Додаток 3 

План роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2019 рік 

№ Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Місце проведення Примітки 

1 2 3 4 5 6 

I. Засідання громадської ради при облдержадміністрації  

1. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 

Березень  

2019 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

м. Краматорськ 

(Донецька 

облдержадміністрація) 

 

2. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 

Червень  

2019 року 

Голова громадської  

ради при 

облдержадміністрації 

м. Краматорськ 

(Донецька 

облдержадміністрація) 

 

3. 
Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 

Серпень 

2019 року 

Голова громадської 

ради при 

облдержадміністрації 

м. Краматорськ 

(Донецька 

облдержадміністрація) 

 

II. Засідання постійних комітетів та тимчасових комісій  громадської ради  

4. 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 

 

5. Комітет з питань охорони здоров’я, праці 

та соціального захисту населення, 

учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

За планом 

комітету 
Голова комітету 

Згідно з планом 

комітету 
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6. 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 

 

7. Комітет з питань, законності та 

правопорядку, регламенту та організації 

роботи громадської ради, 

антикорупційної політики 

За планом 

комітету 
Голова комітету 

Згідно з планом 

комітету 

 

8. Комітет з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури, земельних 

відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, аграрної 

політики 

За планом 

комітету 
Голова комітету 

Згідно з планом 

комітету 

 

9. 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 

10. 
Участь членів громадської ради у роботі 

комісій, робочих груп, що діють при 

облдержадміністрації 

Протягом 

2019 року 

Члени громадської 

ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

 

11. 
Проведення громадської експертизи 

діяльності Донецької обласної державної 

адміністрації 

Протягом 

2019 року 

Члени громадської 

ради 

Донецька 

облдержадміністрація 
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Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

 

IV. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 

12. 

Участь членів громадської ради у роботі 

комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності облдержадміністрації та її 

структурних підрозділів 

Протягом 

2019 року 

Члени громадської 

ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

Розпорядження 

голови ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА 

від 04.12.2017 

№ 1593/5-17 

V. Участь у заходах Донецької облдержадміністрації з консультацій із громадськістю 
13. 

Участь членів громадської ради у 

консультаціях з громадськістю відповідно 

до орієнтовного плану проведення 

Донецькою облдержадміністрацією 

консультацій з громадськістю на 2019 рік 

Протягом 

2019 року 

Члени громадської 

ради 

Донецька 

облдержадміністрація 

Розпорядження 

голови ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА 

від 17.12.2018 

№ 1509/5-18 

VI. Участь у публічних заходах 

14. Участь членів громадської ради у заходах 

з відзначення державних свят та 

пам’ятних дат 

Протягом 

2019 року 

Члени громадської 

ради 
Донецька область 

 


