
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 54-04-70, тел. (0472) 37-41-41  
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__________________________________________________________________________ 

____________ № ___________                    На  №  б/н від 11.07.2021 

 

Олександру РОДЗЯНКО 
 

foi+request-89249-

ed2f3d2f@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Пане Олександре! 

 

За результатами Вашого запиту від 11.07.2021 щодо надання копій звітів 
про виконання плану роботи громадських рад за 2020 рік, повідомляємо. 

Розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації  
від 27.03.2019 № 180 „Про внесення змін до розпорядження обласної державної 
адміністрації від 29.06.2011 № 203“ затверджено склад громадської ради 
при обласній державній адміністрації (далі – Громадська рада) на період           

2019-2021 роки (відповідно до пункту 7 положення про Громадську раду, 
затвердженого розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації 
від 01.03.2021 № 76, строк повноважень зазначеного складу Громадської ради 
закінчився). 

До складу Громадської ради на період 2019-2021 роки входили 35 

представників інститутів громадянського суспільства області. Очолював 

Громадську раду голова громадської організації „Самооборона майдану  
в Черкаській області“ Скалько Олег Іванович. 

За час дії Громадської ради проведено 13 засідань, на яких розглянуто різні 
питання, зокрема щодо розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова 

та перебіг справ у розслідуванні з викрадення автомобілів у Черкаській області. 
У зв’язку з введення на території України жорстоко карантину, 

для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, 

заплановані засідання Громадської ради з березня по травень 2020 року  
не проводились. 

Скалько О. І. на засіданні Громадської ради 29.09.2020 виступив зі звітом 
про діяльність Громадської ради за 2019-2020 роки. Ознайомитись  
із зазначеним звітом можливо за посиланням https://cutt.ly/bmKRhTt. 

 

Черкаська обласна державна адміністрація 

№ 01/01-06/5813/01/01-06/16572 від 19.07.2021 
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Інформацію про діяльність Громадської ради за 2019-2020 роки можна 
переглянути на офіційній сторінці цього консультативно-дорадчого органу 

в соціальній мережі facebook https://www.facebook.com/grckua. 

Розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації  
(далі – облдержадміністрація) від 19.04.2021 № 195, за результатами 
проведених установчих зборів 29.03.2021,затверджено новий склад Громадської 
ради на період 2021-2023 роки. 

Голова Громадської ради – Більда Андрій Олександрович – голова 
громадської організації „Відділення Національного олімпійського комітету 
України у Черкаській області“  ЄДРПОУ 25988337 (0674022533, 
andriybilda1@gmail.com). 

Заступник голови Громадської ради – Святенко Олексій Вікторович –
голова громадської організації „Автомайдан-Черкаси“ ЄДРПОУ 39311172 
(0674013338, avtotransport@ukr.net). 

Склад Громадської ради містить 35 представників громадських організацій 
області, які сформували 10 комісій із різних напрямків діяльності: 

комісія з питань інформаційної, духовної, гендерної та етнічної політики, 
конституційних прав і свобод громадян; 

комісія з питань забезпечення зайнятості населення, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, євроінтеграції та промислової політики; 

комісія з питань антикорупційної політики, боротьби з корупцією  
та моніторингу діяльності правоохоронних органів; 

комісія з питань розвитку інструментів місцевої демократії, розвитку 
громад та територій Черкаської області; 

комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 
захисту населення; реабілітації та ресоціалізації осіб з інвалідністю; 

комісія з питань ветеранів Збройних Сил України, учасників бойових дій, 
осіб з інвалідністю внаслідок війни, питань підтримки та соціального захисту 
учасників АТО/ООС; 

комісія з питань спорту, молоді та туризму; 

комісія з питань транспорту, дорожньої інфраструктури, містобудування та 
житлово-комунального господарства; 

комісія з питань екологічної безпеки та охорони природних ресурсів; 
комісія з питань культури, освіти і науки, сім’ї та дітей. 
За період з 19.04.2021 до 06.07.2021 проведено 5 засідань Громадської 

ради, в тому числі за участі голови облдержадміністрації, його заступників, 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та інших 
представників влади, а також 13.07.2021 проведено засідання Громадської ради  
у форматі круглого столу, в якому взяли участь представники Головного 
управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаської обласної 
прокуратури, Державної екологічної інспекції Центрального округу, 
структурних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації, 
інститутів громадянського суспільства області та ін. На зазначеному засіданні 
обговорено низку суспільно-важливих питань.  
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На офіційному веб-сайті Черкаської обласної державної адміністрації  
в рубриці „Громадянське суспільство‟ можна ознайомитися зі складом, 
положенням та роботою Громадської ради (https://ck-oda.gov.ua/gromadska-

rada/).  

Також, у соціальній мережі Facebook є власна сторінка Громадської ради 
https://cutt.ly/bmcTWgR. 

Уманською районною державною адміністрацією поінформовано,  
що розпорядженням райдержадміністрації від 02.12.2019 № 218 затверджено 
оновлений склад громадської ради при Уманській районній державній 
адміністрації. В установчих зборах взяли участь 13 кандидатів, які й були 
обраними до складу громадської ради.  

Копія звіту про роботу громадської ради при Уманській  районній 
державній адміністрації за 2020 рік додається. 

У Звенигородській районній державній адміністрації триває процес 
формування нового складу громадської ради при Звенигородській районній 
державній адміністрації. 13.08.2021 заплановано проведення установчих зборів. 

Копія звіту про роботу громадської ради при Звенигородській  районній 
державній адміністрації за 2020 рік додається. 

За інформацією, наданою Золотоніською та Черкаською районними 
державними адміністраціями області, діючі громадські ради  
при райдержадміністраціях відсутні.  

Водночас, листом Черкаською обласної державної адміністрації  
від 06.07.2021 № 15448/01/01-56 направлено лист Золотоніській та Черкаській 
районним державним адміністраціям щодо необхідності створення громадських 
рад при райдержадміністраціях.  

 

Додаток: на 5 арк., в 1 прим. 

 

 

З повагою 
 

Голова         Олександр СКІЧКО 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Вікторія Курченко (0472) 37 31 31  

Катерина Крупенко 
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