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Про діяльність Громадської ради 

 

Пане Миколо! 
  

На Ваші звернення від 9 та 11 січня 2021 року щодо діяльності 
Громадської ради обласна державна адміністрація повідомляє наступне. 

Громадська рада при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 
2010 року №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики" на зборах за участю інститутів громадянського 
суспільства 20 квітня 2019 року. Строк повноважень складу Громадської ради – 

два роки. 
Обласною програмою сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Кіровоградській області на 2016-2020 роки передбачається щорічна  фінансова 
підтримка діяльності Громадської ради у розмірі 10,0 тис. грн. 

У березні 2018 року для діяльності Громадської ради створено 
Громадський офіс, який забезпечений необхідною сучасною оргтехнікою та 
інтернет-зв’язком. 

Громадська рада на своєму засіданні 16 жовтня 2019 року затвердила план 
роботи Громадської ради на 2019-2021 роки (http://uvp.kr-
admin.gov.ua/Docs/plannn.pdf). 

Надаємо звіт про виконання плану роботи Громадської ради у 2020 році: 
 

№ 
з/п 

           

          Зміст заходу 

 

Термін 
виконання 

 

Відповідальні   
виконавці 
 

 

Стан 
виконання 

 

 

1. Планові засідання 
Громадської ради при 
Кіровоградській обласній 
державній адміністрації 

раз на 
квартал 

Голова ради, 
заступники 
голови,секрета
р ради 

Проведено 5 
засідань 
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2 Планові засідання 
постійних комісій  

раз на два 
місяці 

Голови 
постійних 
комісій 

Проведено 11 
засідань 

  

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

за потреби Голова ради, 
заступники 
голови , голови 
постійних  
комісій, 
делеговані 
члени 
Громадської 
ради 

Проведено 23 
робочих 
зустрічей 

 

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 

за потреби Голова 
Громадської 
ради, 
заступники 
голови, голови 
постійних 
комісій 

Подано  7 
пропозицій до  

орієнтовного 
плану 
проведення 
консультацій з 
громадськістю 
на 2020 рік  

5. Здійснення громадського 
контролю за врахуванням 
обласною державною 
адміністрацією пропозицій 
та зауважень 
громадськості, 
забезпечення прозорості та 
відкритості діяльності 
обласної державної 
адміністрації , доступу до 
публічної інформації, яка 
знаходиться у володінні 
обласної державної 
адміністрації, а також 
дотримання  обласною 
державною адміністрацією 
нормативно-правових 
актів, спрямованих на 
запобігання та протидію 
корупції 

постійно Постійні 
комісії 

Підготовлено 25 
запитів щодо 
надання 
публічної 
інформації від 
місцевих органів 
виконавчої 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування 

6. Інформування 
громадськість про свою 
діяльність на офіційному 
та інформаційному веб-

постійно Голова ради, 
секретар ради 

Створено сайт 
Громадської 
ради 

http://best-
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З повагою 

 

Заступник голови обласної 
державної адміністрації                                                     Світлана ЛОБАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Голота 24 16 54 

 

порталах та в інший 
прийнятний спосіб 

m.info/gromada-

kr/ 

7. Збір, узагальнення та 
подача до обласної 
державної адміністрації 
інформації про пропозиції 
інститутів громадянського  
суспільства щодо 
вирішення питань, які 
мають важливе суспільне 
значення 

постійно Голова ради, 
заступники 
голови, голови 
постійних 
комісій 

Підготовлено 17 
звернень до 
обласної 
державної 
адміністрації та 
обласної ради 

8.  Участь в експертних 
зустрічах з обговорення 
питань пріоритетів 
державної політики 

за потреби Голова ради, 
заступники 
голови, голови 
комісій 

Прийнято участь 
у 4 експертних 
обговореннях 
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