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З В І Т

про роботу громадської ради при Звенигородській районній державній

адміністрації за 2020р.

Свою роботу громадська рада організовувувала та проводила 

відповідно плану роботи а також затвердженого Кабінетом Міністрів 

України Положення. Положення громадської ради при Звенигородській РДА 

затверджене на засіданні ради та головою районної державної адміністрації. 

Дане громадське формування є постійно діючим колегіальним виборним 

консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі 

громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної 

взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки 

під час формування та реалізації державної політики.

4 квітня 2019 р. на установчих зборах сформовано нині діючий склад 

громадської ради при районній державній адміністрації, до якого ввійшли 8 

представників інститутів громадянського суспільства регіону. Головою цього 

колегіального органу третій раз поспіль обрано керівника районних 

організацій Товариства Червоного Хреста України та ветеранів Володимира 

Слинька, заступником -  очільницю благодійного фонду «Звенигородщина -  

територія добра і милосердя» Валентину Смілянець. Слід відмітити, що 

завдяки активній громадянській позиції всіх представників громадянського 

суспільства, громадська рада при районній державній адміністрації 

являється дієвим механізмом контролю і співпраці на користь громади. Всі 

члени громадської ради брали активну участь в роботі, засідання проведені 

також відповідно законодавчого поля з заслуховуванням керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших 

зацікавлених структур. Акцентиовка при цьому приділена виконанню 

функціональних обов»язків, виходячи з правового поля та законодавчої бази 

України. Значна увага приділена питанням соціальному захисту населення, 

медичному обслуговуванню.
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На засіданнях заслухані наступні питання: 

стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіону, 

обрання секретаря громадської ради при Звенигородській районній 

державній адміністрації.

реалізація в районі проекту «Громадський бюджет -  2020». 

внесення змін до термінів реалізації в районі проекту «Громадський 

бюджет - 2020»

діяльність Звенигородського відділу обслуговування громадян 

(сервізного центру) Головного управління Пенсійного фонду України в 

Черкаській області з проведення відповідних виплат жителям району.

стан роботи управління соціального .захисту населення районної 

державної адміністрації з підтримки вразливих верств громадян та хід 

виконання в 2020 р. районної програми «Турбота»

підсумки роботи громадської ради та затвердження плану роботи на 

2021 р.

про стан техногенної і природної безпеки в районі та захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій.

робота районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації 

громадянами конституційного права на звернення.

про план роботи уповноваженої особи з питань запобігання та 

виявлення корупції у Звенигородській районній державний адміністрації на 

2020 р.

стан реформування в районі галузі охорони здоров»я та медичного 

обслуговування.

Певні складності в роботі громадської ради виникали внаслідок 

відсутності/зміни очільника районної державної адміністрації та 

необхідність дотримання карантинних міроприємств. Ці проблеми активно 

дискусувалися членами громадської ради, вносилися відповідні пропозиції.

*

Членам громадської ради брати участь у роботі колегій, апаратних 

нарад, семінарів, «круглих столів», засіданнях дорадчих органів а також у 

заходах , передбачених орієнтовним планом консультацій з громадськістю 

РДА, та підготовці пропозицій до даного плану.

Налагоджена співпраця з іншими інститутами громадянського 

суспільства, органами місцевого самоврядування та ЗМІ з метою підвищення 

ефективності впливу громадянського суспільства на прийняття рішень РДА.

Організовувано 2 зустрічі членів громадської ради із 

громадянами по розгляду їх звернень чи клопотань, вони брали 

постійну участь у заходах з нагоди державних свят та пам’ятних дат.



Відповідно до рішення громадської ради при районній державній 

адміністрації розроблено та затверджено положення про «Громадський 

бюджет» Звенигородського району. На поточний рік визначена сума 

громадського бюджету в розмірі 100,0 тис. грн. Переможцями в 2020 р. 

визнані наступні проекти, які до кінця року успішно впроваджені:

1 .Проект «Сучасний освітній простір для креативних учнів»

надійшов 29.07.2020., автор ПОПОВИЧ Наталія, Звенигородська 

спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3, Звенигородської районної ради, загальна 

вартість виконання робіт становить 31 тис. грн..

2.Проєкт « Вхід в школу. Ремонт східців » надійшов 16.07.2020., 

автор ПАКОШ Тетяна, директор Звенигородської загальноосвітньої школи I-

II ст. №5, Звенигородської районної ради , загальна вартість виконання робіт 

становить 13 тис.грн.

3.Проект «Поточний ремонт стелі музейних кімнат» , надійшов

30.07.2020., автор НАРІЖНА Олена, директор районного краєзнавчого музею 

ім.. Т.Г.Шевченка, загальна вартість виконаних робіт 15 тис. грн.

4. Проект Програма підтримки молоді на 2019-2021 роки в рамках 

проведення районного заходу «Від щирого серця творімо добро», надійшов

30.07.2020., автор СЛИНЬКО Володимир, голова районної організації 

Товариства Червоного Хреста України, загальна вартість виконання робіт 

становить 10 тис. грн..

5. Проект «Повноцінне харчування -  здорові діти» придбання 

електричної плити, надійшов 30.07.2020., автор РЯБОНЕНКО Анатолій, 

Гудзівський НВК, Звенигородської районної ради, с. Гудзівка, загальна 

вартість виконання робіт становить 17 тис. грн.

6. Проект «Крісла для глядачів актового залу», надійшов 07.08.2020., 

автор КОВАЛЕНКО Сергій, директор Козацької загальноосвітньої школи I-

III ст.., Звенигородської районної ради, загальна вартість виконання робіт 

становить 14 тис. грн.

З урахуванням думки членів громадської ради розроблено та 

затверджено план роботи громадської ради при РДА на 2021 р.

Голова громадської ради при Звенигородській

районній державній адміністрпц одимир Слинько


