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Сектор розвитку громадянського суспільства Міністерства розвитку 
громад та територій України розглянув запити на публічну інформацію  
від 09 січня 2021 року та від 11 січня 2021 року, що надіслані листом 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16 січня 2021 року № 1220/0/2-21 

та в межах компетенції повідомляє. 
Повноваження складу громадської ради закінчилися 17 вересня 

2020 року.  
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» установлено з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території 
України карантин, продовживши на всій території України дію карантину 
згідно з Постановами КМ № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956  
від 13.10.2020, № 1100 від 11.11.2020, № 1236 від 09.12.2020. 

З метою дотримання карантинних вимог та запобігання поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 формування нового складу 
громадської ради при Мінрегіоні відбудеться після завершення встановленого 
Урядом України карантину. 

Відповідно до пункту 24 Типового положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 
№ 996 громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. 
Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох 
місяців з дати затвердження складу громадської ради. 

На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників 
органу виконавчої влади в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про 
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виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється 
підготовлений нею план на поточний рік. 

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом 
п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради. 

Варто зазначити, що у порядку денному протоколу №7 сьомого засідання 
Громадської ради при Мінрегіоні від 9 вересня 2020 року відсутнє питання 
щодо звіту про виконання плану роботи громадської ради. 

 

 

Головний спеціаліст       Сніжана ШУЛЬГА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульга Сніжана 

590-47-93 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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