ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Громадської ради при
Кіровоградській обласній державній
адміністрації
16 жовтня 2019 року
ПЛАН РОБОТИ
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації
на 2019-2021 рік
№
з/п

Зміст заходу

1

2

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

3

4

Результат
виконання
5

Загальні напрямки роботи
1.

Планові засідання Громадської
ради при Кіровоградській
обласній державній адміністрації

раз у квартал

2

Планові засідання постійних
комісій

раз на два
місяці

3.

Участь у робочих зустрічах із
керівництвом Кіровоградської
обласної державної адміністрації
та керівництвом структурних
підрозділів Кіровоградської
обласної державної адміністрації

за потреби

4.

Підготовка та подача до
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
пропозицій до орієнтовного
плану проведення консультацій з
громадськістю , а також, щодо
проведення консультацій не
передбачених таким планом
Здійснення громадського
контролю за врахуванням
Кіровоградською обласною
державною адміністрацією
пропозицій та зауважень
громадськості , забезпечення

за потреби

5.

постійно

Голова ради,
заступники
Голови,секретар
Громадської
ради
Голови
постійних
комісій
Голова ради,
заступники
голови , Голови
постійних
комісій ,
делеговані члени
Громадської
ради
Голова
Громадської
ради, заступники
Голови , Голови
постійних
комісій
Постійні комісії

1

6.

7.

8.

9.

10.

прозорості та відкритості
діяльності Кіровоградської
обласної державної адміністрації,
доступу до публічної інформації ,
яка знаходиться у володіння
Кіровоградської обласної
державної адміністрації ,а також,
дотримання Кіровоградською
обласною державною
адміністрацією нормативноправових актів, спрямованих на
запобігання та протидію корупції
Інформування громадськості про постійно
свою діяльність на офіційному та
інформаційному веб-порталах та
в інший прийнятний спосіб
Збір , узагальнення та подача до
постійно
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
інформації про пропозиції
інститутів громадянського
суспільства щодо вирішення
питань, які мають важливе
суспільне значення
Участь в експертних зустрічах з
за потреби
обговорення питань пріоритетів
державної політики
Співпраця з органами
влади,місцевого
самоврядування,іншими
зацікавленими особами та
інститутами громадянського
суспільства
Підготовка та оприлюднення
щорічного звіту про свою
діяльність

постійно

грудень 2019р.,
грудень2020р..

Голова ради,
секретар ради
Голова ради,
заступники
голови , голови
постійних
комісій

Голова ради,
заступники
голови , голови
комісій
Голова ради,
заступники
голови , голови
комісій
Голова
Громадської
ради, секретар
Громадської
ради

Напрямок з економічного розвитку
1.

Розгляд проектів нормативноправових та регуляторних актів
та підготовка пропозицій щодо
удосконалення діючих
нормативно-правових та
регуляторних актів з
економічних питань

постійно

Голова постійної
комісії з
економічних
питань

2

2.

Участь у проведенні публічних
консультацій з громадськістю

постійно

Голова постійної
комісії з
економічних
питань

3.

Організація проведення
семінарів,конференцій та
круглих столів , на предмет
спрощення ведення бізнесу та
соціально – економічного
розвитку
Співпраця з Агенцією
регіонального розвитку у
Кіровоградській області

за потреби

Голова постійної
комісії з
економічних
питань

постійно

Надутенко О.В.

4.

Напрямок з гуманітарних питань
1.

Створення обласного
молодіжного центру

протягом 2019
року

Арутюнян О.С.

2.

Облаштування пам`ятника Юрію
Григоровичу на Рівненському
кладовищі
Створення переліку історичноцінних місць області, які
потребують збереження ,
підтримки та розвитку
Створення обласної програми
інклюзії

протягом 2019
року

Осадчий С.Ю.

протягом 20192020 р.

Надутенко О.В.

протягом 20192020р.

Арутунян О.С.

Місто-побратим ( співпраця з
іншими містами, встановлення
постійних дружніх зв`язків)
Створення музею діаспор різних
народів

протягом 20192020р.

Надутенко О.В.

протягом
2019р.

Арутюнян О.С.
Осадчий С.Ю.

Створення підрозділу контролю
за використанням коштів,
спрямованих на спорт
Створення актуального видання
історично цінних місць області з
актуальною та перевіреною
інформацією

протягом 20192020р.

Вєтров О.М.

протягом 20192020

Ткаченко Т.О.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Напрямок з соціальних питань
1.

Дослідження питання
паліативної допомоги на рівні
Кіровоградської області

протягом
2019р.

Сябренко Г.П.
Сурдул М.Д.

3

2.

3.

4.

5.

Вивчення питання стану
кадрового забезпечення медичної
галузі в Кіровоградській області
Стан справ соціального захисту
ветеранів ( дослідити та надати
пропозиції)
Загальнообов`язкове державне
соціальне медичне страхування в
Україні (дослідити та надати
пропозиції)
Стан справ соціального захисту
осіб з інвалідністю (дослідити та
надати пропозиції)

протягом 2019

Сябренко Г.П.
Баланенко М.О.

протягом 20192020р.

Остащук В.М.

протягом 20192020

Орєшков Г.М.

протягом 20192020р.

Шукрута Л.В.

Напрямок з питань захисту прав і свобод
1.

Здійснення заходів з правової
освіти

постійно

2.

Проведення круглих столів за
проблематикою конституційного
розвитку

за потреби

3.

Проведення семінарів, тренінгів
та круглих столів для ІГС із
залученням представників
державної влади та місцевого
самоврядування щодо
удосконалення законодавства
країни, в частині регулюваня
діяльності ІГС
Стан виконання в
Кіровоградській області Закону
України « Про запобігання та
протидію домашньому
насиллю». (дослідити та надати
пропозиції)
Взаємодія органів влади з
громадськістю.

за потреби

4.

5.

Голова постійної
комісії з питань
захисту прав і
свобод
Голова
постійної комісії
з питань захисту
прав і свобод
Голова постійної
комісії з питань
захисту прав і
свобод

протягом 20192020 р.

Дуднік І.В.

протягом 20192020 р.

Дуднік І.В.

Напрямок з питань екології, ЖКГ, земельних відносин , архітектури . будівництва ,
містобудування та транспорту.
1.

Участь у круглих столах ,
форумах , семінарах з питань
ЖКГ

за потреби

Голова постійної
комісії з питань
екології, ЖКГ,
земельних
відносин ,
архітектури .
будівництва ,
4

містобудування
та транспорту
2.

Участь у роботі комісій обласної
ради з питань ЖКГ

за потреби

3.

Прийняття участі у контролі за
дотриманням законодавства у
сфері надання житловокомунальних послуг.

за потреби

Голова Громадської ради при
Кіровоградській обласній державній адміністрації

Голова постійної
комісії з питань
екології, ЖКГ,
земельних
відносин ,
архітектури .
будівництва ,
містобудування
та транспорту
Голова постійної
комісії з питань
екології, ЖКГ,
земельних
відносин ,
архітектури .
будівництва ,
містобудування
та транспорту

Т.С. Хачатрян

5

