
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням громадськоТ ралtл

при !нiпропетровськiй обласнiй
державнiй адмiн icTpauiT

вiд 03 березня 2020 року JYl

ПЛАН РОБОТИ
rромадськоТ ради при f;нiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiТ

на 2020 piK

Лi,

п/п

'}пriст lахtlлу 'I'ерпriн

вllконання

вiдповiдальнi за

вIlконанtlя

[l рипr iTKrl

I. Орга iзацiйнi заходи
l. Гlроведеl t I lя зllс iдаt l ь гроtчtадс ькоТ

ради при /{н i пропе,гровськi й

облдержадм i н iстрацiт.

Протягом poKr,"

не рiлше rtiж l

pa:J на квар,гал

Гсlлова.

зас г},пtlики.
гоrIOви коплi,ге,тiв

2. Засiдання KoMiTeTiB громалськоТ рали
при /{Hi прсlпетрсlвськi й

облдеlэжалм i н iс,грацiТ.

Згiлнсl графiку
засiдань

кt,lп,l iт,е,гiв

_). Висвir-лення роботи грсlмадськоТ

рали в ЗМl. на оtРiчiйном,r, caГr,li

,Г{н iпропетровськоТ
обrr:tержадпl i н iс,грачiТ. соцiал ьн и к
\{ере)ках.

I1рсlтягоtчt рок1,

1,

5.

Робо,га з профi.ll ьtl им 1.1 y Il paB.ll i tl t-tяпt и

та деIIартаментами
/{l; illропетровськоТ
облдерцlцщiцlq1pqцiц
Звi"гl,зз1,*-,, го;tiв lrостiйгtих t<tlMiтeтiB

про резуль,гати робrэти на засi,lаннях
громалськоТ ради та за piK в цi;tсlму.
згiлно п.панiв робсlти коjкного
ком i,ге,гч.

Проr,я гоrv pclKy-

Гlй;;.йБ-'

б. Участь }, провеленнi ксlнсl,льтацiй з

громадськiстю щодо пiлго,говки
гtропсlзицiТ про вt{есення зплiн llo
чи}|ногозаконодавства УкраТни. а
,гакож розп()рялчих /lсrкчментiв
об.;rлерlкалп.r i н icTpar tiT.

lIро,т,ягом рок1,

Il. OcHoBHi заходи пост,iйних комi,геr,iв

1.1. Розгляд литань щодо соцiального
захис,г), лiтей. жi нок. внутрiшlгlьо
ltepeM i шtегtих осiб. .rtк,ljtсй IloxиJlоI,о

[I [окварта;tьнtl I'о-цсlва. члени
ексгlерти
Kotvt i,гет,ч

та

Home
Штамп



t]lK\ Ia leH.lepllOl plBH()cTl \

Днi лропетровс bKi й област i.

1.2. ] органiзаr{iя т,а ltрсlве.lення lахtlдiв
щодо поширенllя. навчаt]ня.
п lдтри\л цl. розвитк\,: соtllал ьllого
захист\, дil ей. жiнок. BtlvT,pitrtHbo

I]cpeMlщеIlих ociO. лкlлей похиjlого
1 BiKy та генлерноТ piBHclcTi у,

1 /{н i проlIетровськi йr област,i.

Щомtiсячно [-o.rtclBa. tI_1lени

ексtlер,ги
KtlM i,гет1.,

],а

Здi йснелtttя контроjIю,]а дотриN,Iання
tlиllHoI,o законодавсгва у роботi зi
зверненням громадян за напрямо\.l

. tiя.Iьностi ком iTe г1 .

|._1.
]

]

Гlос,гiйно [-о.пова. ч.ilени та
екс перт}.I

ком iте-гу,

2.1 .

2. Засidання комimе
Гl[,Й.д.п* iа.Гru* n*,ir.ryii - l

залучснням eKcrrepтiB т,а фахiвцiв у
сферах: соцiа.пьног,о захисту дiтейr.
n,l"n*. BHyTpiltlHbo перемittlених осiб.
людей похи.цого BiKy,га гендерttоТ
piBrtocTi.

,,m),_ц! !!!целц!н
Ilостiйнсl

у ?р,уп

i [-orroBa. LIленtl та
I

| експ.ерти

I Ko\t l гет)

2.2. Злi ЁtcHett ня анал iз\, рсlботи коп,t iT,eTy,. Олин раз H.l

п iBptlKy,

['олова. ч;,l9lt}t ],з

екс tlер-ги

KclMiTeTy
3. Орtанiзацiя еролlаdсько?о конmролю m0 експерmuзu Оiя.,lьносmi dепарmаменmiв,

iHb mа iHulux сmр\,к, uх пidрtlзdiлiв i н ic mра цii, с пiл ьн i захо О u
З.l. i Органiзачiя та провелення аналiз1,

l-
прииня,гтя pl шен ь -га впровадженtlя

Li захоJliв посадовими особами
, flнiпрсlпетровськоТ О/{А за

: tlзпрямзми соtliального захисту
l ltiTeil. жiнок. BHy,TpitlHbtl
; llеремiщених осiб.
людей IIохилого BiKv Ta ген;tерноТ
piBHtlcTi.

Ilос,гiйно голова. члени та
експерти
ксlм iTeтy

э ./-. Учас,гь у :]аходах за участю
Kepi вни цтва облдер;кадм i rricTpar цiТ (за
гlапряl\{ом робо r и ком iт,е,гу

соцiал ьногозах исl,), лi,гей, ;Ki Hc,l к.

BHl,Tpi ttt ньо перем i Ltlених осiб. лкlдей
похил(,)го BiKy та гендерноТ piBrroc гi)
tllo;lO викоr{аtlня ак,гiв I Iрезидеtt,га
Украi'гrи. Кабi нет,у 1\4i HicTpiB
Украi'ни. розпоряджень голови
облдержадм i н iст,рацiТ

f[HillpoпeT,poBcbltoT О.ЩА згiдно з

каленilарllим гра(li KctM проведеtt}lя
заходitl.

[IloM iсячнсl [-t1.1ltlBa. ч,пен и,га
ексIIер-ги

ком iTeT1,



3.З. i Офацкйпп, iouiuni i;ru*Бiй
Lliл ьових IIрограм вiдltс,lвi jtнit до
pi шlен ь flH i пропет,ровськоТ об.ltасttоТ

ради для злiйснегtня коll,гроjt}о
викоtlання завдань i захtчtiв
гtередбачених 1, [1рограlчlах:
крегiоttа;t ьна цiльова coцia,rtblla
проl,раfulа << N4оло,ilь

/{ttitlрtlпе,rровlllини) на 20 l 2-202 l

роки)l

к[iрограма розвитку сirчtей ноТ та
геt,tдерноТ полiтики y

f{нiпрогlе,гровськiй об;tас гi>> на 20l2-
202l роки:

к Регiонал ьна програNlа оздоровлення
-га вiдпо.tинку лiтей
flнiпроllе"гровськоТ областi> на 20 l rl-

202l роки:

<Комплеttсна програма соцiальгlоl,о
:]ахисту llасеJIення

/lнiпрсlпетровськоТ облас"гi> на 2020

- 2024 роки:

кПрограма :]ахист}- прав дiтейt,га

розl}иl,ку сiплейних (lopM виховоння у-

!нiпрilпетровськiй обласr,i> rla 20 l 6-
2020 роки;

кП рограма :зай нятс,lст,i населен ня

!нiпропетровськоТ област,i> на 20 l 2-
2022 рсlки.

B,,pn"o.,*aI lllя та 1.1i йсttсн tlя
гроN{адськоТ експертизи дiяльttостi

[lосr,iйно т ['t,lлilва. ч,llени та

екс IlepTtl
Kolvt i,t,cT,\,

Протягtlм poKr,, Г't,l"цtlва. члени та
ексIIерти
копt i,гетоб.lt

()рган iзаrriя та проведен}lя

ро,]lх1.1рених нарад (кр},t,JIих с t,tl.ttiв>.

конференrtiй з пl,tтань соцiальнttгt,l
захис,I,\/ дiтей. жi нок. BHvTpil_tl н ьо
перем i щених ос iб. .ilкlлей гIохилоI,о
BiKy -l,a генлерноТ piBHocTi у
[нiпропетровськi й сlб.,tасr,i :з

Ilосадови j\,{ и сlсобам и

.Щн i ll рсlгlет pt,lBc bKoi' ОДА.

4. [I1lfiпiцli захоdu ком
Прс,lтягсlп,l poKv [-олtlва. чJIени та

експерт}l
ксl lt iT ет l,

з.4.

4.1



4j. Y;ri;"v 

'.urir",iii 

;r;Бj-;
<< I нтеграцi я ви Il},c KI l и Ki в i ttт,ерна,гtt их
,lакладiв>.

Л кl,гtл ii-T,paBeH ь

2020 року,

['олtlва. ч,,tени т,а

екс I Icp I,и

кt,lм iTeтv

4.3. Участь у реалiзаuiТ гtроек,гr,,

<<АдаптаLliя та соL{iальна ltiдтрим ка

лля виllускникiв iнтернатних
:заклаll.iв>.

Jlютиlj -
ccprreHb 2020

рок}

Кl,лаксiзова I'. N{.

4.4. Pea.lr iзацiя прое кт), </J,o llоп,lсlжи

захисtiикам на передовiй наб.ltизити
об'сдtlанttя УкраТни>.

llloM iся.tно С]ектимеtlко В.М.

4.5. Святковi заходи: </{ень Ma,T,epi>.

к,Г{ень Здоров'я>. </{ень Захисту
дi,гей>. кВсссвi,гнi й f{eHb дiабет,уl>
Kf,{eHb дiтей з iнвалiднiсткl>.

Березен ь-

грулегrь 2020

року

J\4аurталiр В.А.

4.6. Учас,гь в акцiях [.о кIжа.Життя

!нiпро>: кКульки ll'\астя)

- <Вiд серltя до серця" з тчрботсlкl>

- <Фестиваль Ратха Ят,ра>

(пригсltllання Bcix баrкаючих rките.ltiв
та гсlстей м. |{HiIlpo).

ll|tlмiсячно

IJ_[oKBapтa.ll ьно

Пiд час
tIровеленlIя

фестива;lк,t

Варава lО,Л.

4.7. Розглял загальнолержавних питань.
tt1o псlтребують громадс ького
обговорення.

Протягtlм року Го,,lова. члени та
екс перти
ком iтетч

,1.8. ГIроведення виТзних зас iдань
KoMiTeTy. участь у засiланнях
громадських tlрганiзаtli й iз пигань
соцiал ьttt,lг,о захисту населен ня.

ГJроrягопr року Го,rова. члени та
експерт,и
Korl i,гету

.1,9. Залучеttlля гроN,lадських оргаlliзачi й

та громадськостi /{Hi пропеr,ровськоТ
областi ло участi y ,]ахOлах KclMiTeTy

Про,гягом poKv I'олова. tlJteH}l та
експерти
копл iтeT,v

5. Забезпеrtення вuсвim. ення iiя-,ltrносmi Kojllmem.|,
5.1 У.lасr,ь у прес-конференrriях з

Il итаll ь" сtlцiал btlcl го захисту лiтс й.

жi нок. BHvTpi ш гlьо перепl i шених tlсiб,
люлей похилого BiKy т,а гендерноТ
pi BHclc гi. пi:tго,говкз вiдlltlвiдtlих
гrчб"цiкаttiГl в ЗМI.

IIротягоlt рсlк1, I'сlлtlва. LI-rIe}] tl,га
екс перти
KtlM iт,е,гу

5.2. В ис вiт"цен ня,lliял ьttсlс,гi Kor,l i,гет\,
Llерез ссlцмереlкi : професiйнi
сгIiльноти. особисгi ст,орiнки .tленiв

Koirt iтe,Ty. cT,tlp i н ки l,ромалс ькс)Т рали
при оДА.

Ilротягсlм рсlк1, [-t,lлсlва. ч-I]сни та
експерти
KoMiT,eTy

6. IHtui захоdu
6.1 Учасr,ь Kob,liTeT1, в iнLлих ,Jахода.\

сIlря м()ваl{их lta розвиток
со цi ал ь tttl 1,o :;ax 1.1 с I,\, ;liтc l"t. ilt i но к

Пос,гi l:i Hrl I'олсlва. чJlеtlи la
експерт и

KoMl iт,с,гч



вн },тр i ltl н ьо пере]\'l i lце t l их ос i б" л K),rle t"]

похи.цого BiKy тa тeHдepHcll'piBHocl i.

I lланування дiяльнсlс,гi Kt,lпliTeTv з

IIитань сlсвi,ги. HavKtl. ре,tiгiТ. пrови
к\льт\/ри tta поточtIиii 2020 piK.

Jlкl,гий I'олtlва. чле}lи та
ексI]ср,ги
ком i,гету

Листоtlад -
гр),день

I'o;toBa. Li,1ени та
експерти

Вересень -
гру,ден ь

Вересень -
груде н ь

Монiтtlриttl,та робочi наради зi
структурн им и ll iдрсlздiлам и

облдеряtадм iHicTpauiT по роботi зi
звер1,1ення м и громадя lt. lt iлllрис:мств.

установ. сlрганiзацi й за наt]рямко]\{

дiя,п btlocTi ком iTeTy.

I Iротя r,oM рок1,,

1.7 . Учас,гь }, плануваннi захсlдiв та
Ili_цьtlвих програ]\4,га i'x tPittarlcyBaHHя
про(р1.1 bll и\lи .1епар гамсl{l ам и та

l,
i уппавлiнняпли ОДА на 202l

Rерессllь- | l'rt.rtlBa. ч.,lсllи та
I Pr.le Hr, cкcllep гll

2. ,\асidання комimеmу mа екс,
IIроведенtlя засiдань KoMiTeтy iз ГIротягсlм рсlку
за"l]учеIlняl\4 експертiв та фахiвчiв у
сферах ocBiTlt. на),ки. релiгiТ. N4ови 1,а

кч.пь,г\,l]и.

Здiiiсllеltttя аналiзу робот и KtlпliTeTv
т,а коригування йсlгсl дiяльнсlстi .

Г'о.ltова. чjIеtlи та
експерти
копл iтeTy

Раз у пiврiччя Сепленча I.C

KoMiTeT з пиr,ань освi,гlr, науки, ку.пьтури, пrови та лlгll
н iза цi й н а ро бо mа ко,ч i mеm.|,

ГI.itанчвання дiяльностi комir,е,гу з

гlитань освiти. на),ки. релiгiТ. N4оtsи та

дьJJllца ?QД!lц
Учас,гь 1, розробrti. пого,lrкеltlti та
гlрий няr"тi ОбласноТ сr,ратегiТ

рOзвитку Bi йс ьковt,l-патрitlти ч нtlгt,l

виховання молtlдi на 202 l - 202З
Участ,ь у розробrii. поголхiеннi та
прийняттi Програми розвитку i

фугr кчiонування 1,краТнськоТ мови в

/{нiпропетровськiй обласr,i на 202 l -

2023 рр.
Участь у рсlзробIti. погодженнi та
llрийняттi Об_цасноТ програм и ltlодо
створення у школах сiльськоТ
м ictteBocTi безпеч ногtl сlсвiтнього
ссредовиlllа на 202l - 202З

l н i цiк-lвання введення t,paH говоТ
систеl\,Iи з розполi,tч KottlTiB в

дiяльrriсть пiдроздi;Iiв ОЛА.

Bepecettb -
грулень

KBiTeHb
TpaBelJ ь

Сiгал В.А."
ексгlертна група
KoMiTeT,v з питань
clcBiTlt
Семенча I.C..
експерт}{а група
комiтет,ч з I1итань
N,lови

Семенча I.C..
експертна група
комi,ге,гу ,] питаtlь
освiти

['олсlва. чjtе1-1и ,га

експер,ги
ксlм iTeT t,

l'олtlва. чJlеtlи та
екс перти
ком iT,e,r,y

1.1

1.2.

I.з.

1.4.

l ..5.

l.б.

2.|

2.2.

,,_1.



Орzанiзалliя zpo:+ladcbKo?o кOнmро.lю пul експерmat,]u diя",tbtttlcmi dепарпtа.ttенmiв,
пlнь mа lншuх idtлозliлiв o(1,1de

Моtti r орlt t,t l,,t а tlцi tlK,lt]tlHtlя

l]1,|конання за 20 lt) р. га гt;talliB

дiя,,tьtttlс,гi на 2020 р.:
- /{ellapT,aMeHтoN{ освiги i начки О,Г{А

ре г i i,l t t а, t ь t-t tll' ц i.rt bcl Bt,lT с tl tti ait ь н t,l t'

IIрогра]\t tJ KMo,,to.ilb

/{lr i п pcllteTpoBIlIи н и),га pcl,iotta,lt ы toT

tliл btlBoT ссlцiал ьноТ |lрограN,l и K()cBiTa

/{н iп рсlпе,гровщи }l и);
- Управлiнняlч1 к\,jIьтури.
нitt(iсlttttльностей,га релiгiй проI,раN,tи

розви1 кч к\лы,Yри у,

I1ровелеlttlя експертизи лiял ьнос,гi
c,I,pJ, Kl,ypн trx ll iдроз;tiл i в

/{нiпропет,ровськоТ ОДА щодо
t]ик()на}I l lя закоli}, УкраТни KIlpcl
забезпеченllя (lvtt кцiоtlчван }lя

украТнськоТ MclBll як деряtавноТ>.
Здi йс нення l,ромалського KoHl,poJtl0
Iц().,lо p(),tllo.ti:l1 ta цi-tыtвtrl,rl
викорис,гаtlttя бкlлжет них KotlTiB в

зак.цадах освiти.

гроN,lадс ькоТ ексl ltерr,и зи лiял btttlc гi
OOj

Березеtlь -
квi-гсt t ь

I lротягilм poKl,

4. Пl,блiчнi захоdu комimеm
Березе н ь-

гр),лен ь

KBiTettb

Квiтегtь

'I'paBeH ь
tIepBe ll ь

а i-tt iH ic, mро цii', с п i- t ьн i taxoiu
t п.,,,,ui*й r,, l

t'Kc llL-Р'ГИ 
]

к()м l,ге,г\

I-олова- ч,]lеtlи l,a

екс перти
ком l,ге1,

l

Y.t ас,гь в tlp l,ан i :за tliT Bo,,t сl Hl-epc ь кtl I о
pvxy uТжа жи,ггя) cepell с,гу,ilеtt,гськоТ

4.2. Круlлий стiл K[(iHHicTb професiйrlсl-
,гcxtli.ltttlT освi,ги лjtя розви1 к\,

оOлас],l).
Круl,;llrй сгi;l з лиректорами
загалbl{oocBiTHix ttlKi.l кАHa;ti,l стагty

у l,tl кOлак ci.ltbcbKclT мiсцевtlстi
7Щtl i tlрtlпетро вс ькоТ сlб-rl acтi
безltе.t гtt,lгсl сlсвiтнього серсдовиtца в

4.4., Ствсlренttя соtliальlltli' реклапtи lllo:llo
зOере)iеti }tя I Ial]KO,:I и tl| н ього
сере/lови llta. спря\lоt]аноТ на ]чlололь.

]

Кисrrу,хiна I-.(), 
l

l

l

i

Березень- | ['o;roBa. ч.JIеtl}'t т,а

l п) .1ен ь i скс пср l,и
KO]\,t lTe,rv

Березень-
гр!,l1е}i ь

I'o;toBa. чjlе}lи га

екс перl,и
ксlм iTeT у

Г'олt,lва. LIJени l,al

екс Ilерт,и

KoMiTeT1,

Варава К). га

ексгlерI,на група з

питань сlсвiт,и

Кислухiна [-.().

C]eMel1.1a l.€'..
LIлеt]и комi,ге,гч
,ta ексtlер,гна
гр\,гlа за ilcBi rttiit,t
наlIряN! KO]\,t

3.1.

_)._).

З.,1. Участь у роботi KoMiт,eTiB. комiсiй
структурних пiдtрсlздi;liв OflA за
сферапrи освir,и. на),ки. мови. релiгiТ
1,а куль,гчри.

3.5. l lро-гягilм року

,+. l .



l

]

l

]

]

]

i

l

l_
l

l

l

II

CerleH.la l.('..
KpltlKa ttclBc ь ка
}(.М.. Фелсlсов

-1.5. Kprr.rlrii cli.L
IlOpO,])/N,{ lння
дерiкавttilс t,i

<)\4 iжкоrlt|lесiй не
як запорука,зьtititlеttttя
У KpaTl; и >.

4.(l.

4.7.

lttiцiкltзаttt-

рали ре,riгi
fitrirlpotIer,

I lаrа,irlя ii;

.Щепартаме
202l р. що
llаселеtj ня
вивченLlя }

(l iHaгtccl Bcll

лiя;ьностi

lя створенrlя гро\,lalдськоl
iйних органiзаtliti llри

рtlвськiй ОДА.

роt]озиlllи у плtlн роооти
нту ocBiтll ,га lIауки на

до сl,в(,)ренr{я дjlя
облас,гi мережi KypciB ;tля
iKpaTHc bKtl l' l\{ ()l]и ],а
-о ,забезпечення 

Т.х

Квi,гень -
чер Bell ь

('eplleHb
l]epeceHb

Сеплеtlча l.('. та
члени ексltepтtttli'
I,руtlи,] tIиl,tttib

pe,lil,i1
Кри;,ltаtttltзс ька
Ж.М. ,га tt,lени

екс перт,ttсlТ l,р\,гI l]

з iчlовllих tlи,гань

.}.8. Участь у органiзаrtiТ,lа свяr,ку,ваttнi
ювiлейttltх :заходiв з /Jня народltiеl]}lя

fi пл и,гра Я Boprt и tIькilгtl.

Ceplleltb-
л1.1стопал

CeMeH.ta [.С, l,a

ч":lеtlи eKcllepTHoT
l,р),rIи ,] IlитаIlь
кY jI ь,гYри

.+.9 Круг"пий ст,iл <<[lроблеми Biл",tськово-

ltат,рiсlтичного вихован llя в зак.Jlалах
освi,ги об.;lастi>.

Вересен ь Сiгал В.д..
еl(сtIер,гна гр),па
копriT,eT1, з п 1.1Tatib

qс_вilи
Кислl,хirrа г.о..
eKclIepl,tla гру,па

ксlп,t i,ге,гч,] Il итань
освiти

4.1 0. l IропозицiТ шоло вtlровадх(е}ltlя у
Bcix зак.цадах сlсвiт,и об.пастi зOхо:liв
tllодо збере}ltеt] }lя наtsко.п иlll н ього
середOвtl lца (сортування см iт,тя ).

Вересень

I н iцittlваrttlя llpoBelleH ня об.цасногсl
KOtlKypc}, творчtl.\ робiт у paN,tKax

|65-рiччя з /]lrя Ilароjlженllя fJплиr,ра
Я всlрницькогtl.

.1.1 l .

]

Вересен ь Члеttи r,a

ексIIертна гр),па
tttlм i,гет,t"] Il иl-аll ь
tlсвiти ,t,a

кчJI ьт,ур и

+.l2. lHiltiKlBaHttя llр()tsе.tсllIlя
Bccr краi'нськ()г() конк) рс\ -
r|]еСтИ Ba,t K'l cy,t atc ноТ лрапrату,ргiТ
патрiотt.t ч ного с lIря м \,ван ня

___ _<, I [а l piil г,,.

4.1З. i Орr,аrriзаltiя крчгjIого cl,orly

i кРеа.;liзаl_tiя ьtt-lвнсlгtl законодавс,I l]a )
p1,1H l|\ сQерах су,с гl l.ц ьного )киттrI

fl н i прtl петро вщи }l и).

Жовr,ень

Jl ист,tl ltajl.

Сеьtенча l.C. га 
]eKctlepTHa гр) па 
l

комi,геr,у з пит,ань 
|

Kv,I ы,ч ри

Кри;ltаttовська 
i

Ж.М. ra чjIеl"l и i..l
eкctlepTHOl групи 

l

з iцовj11ёдитань
['олсlва. LI.1Iени ,гаIIост,iйнсl

I'pclMajtcbKoT раrли rrри Оl|Д.

Участ,ь у прес-конфереrrцiях з

Ilитань освiти. науки" куjlы,чри, l\,Iови

га релiгiТ. гtiлl tlTi,lвка вi,,1llовi lних
пr,блiкаrtiй в ЗМI.

екс пер-ги
Kolv! lTel,V

5. Забезпеченttя вuсвirtutення iiяitьносmi ко"uimе
Ilро,гяl,t,lпt pctKy [-сlлова. ч,,lе}]и та

ексIIерт,и
кt,lпл i,гетч

LiepBetlb

5.1



сIIi,lьноти. ос()бистi c,ropi нки ч,ценi в

Ktlbti гстr. cTtlpiltKtt l p()\l{l.-lcbKoi' ра,tи
при ОЩА.

I нittiкlвання irrформаrti йних
зr,ст,рiчей iз ,riдерап,tи сту,леtlIськоI о
са\tоврядуван I,Iя областi.

llаtlря м kolvl

Комiтеr, ] lltlTaнb молttлi, сп , tIатрlотичtlоl,о виховаlltlя,га
ltl,]ацluна роо кO,vlmеm.||

Ро,lгляд п и,l,ан ь tl{(Ulo ]\1 ojlo;ti;KHoT llclcT,iйlro
t lt,1-1t iт,и к и. с гlор,I,у ltaтpi tl,г и ч t tot t,l

в14хованtIя та розвиl,к\, lio,]atlTBa

/]rl irlрilп

[J исвiтлеrt tlя дiял b,ii,iiЙoпl lTeTl
черL,з соцLtережi : про(lесiйrli

Оргаtriзаuiя та проведс.гtня захолiв
ll1одо пош иренl|я. HaBtlalt}tя.
ll iлтри п,l цi. poзB1.1TK)/: мо"rtолi. с порту.
ltаr,рiотичного вихованllя l,а Koзalll ва

l{H i про п вськiй об,lzlс,ri .

Зjti йсttеtt ня коt-l,гролlо,J дотри1\lаtlня
чинного законодавства у роботi зi
Зверненнями громадян за напря\,lком
дiя.,l t,HtlcTi коv iTeTr .

На,лаr,о;lrке н гlя с lt i вгtраt ti та взас:пlсlдiя
i,l iнItlими коvirетаьtи l porta.tcbKoT

сферах: сtlцiальгtоr,о захис-гу itiтей.
lKiHtl.K. BHlTpilttttb() Mo.,Io.1i. спорт\.
Ilitl,рl(),гич ного виховаti ня,га рOзt]итк\
к(,),]а tll,Ba.

Оргаrliзаrtiя та провелеtl ня аналiзу
ttрийня rгя pitlteHb Ttl l]Ilрова,Iliкення
заходi в посаловиi\t и осtlбам и

fl t t i гlрtlпетровс ьксli' О/{А за
}lапря MaN4 и мt,lлодi. сгIорт\,"
Il aтp itlти.t но I,o в }| хо ва н н я ],i't розв lll,K,v-

козаlll,ва.

2. .\ctcidaHttя ко,vimеmу mо екс Hu-Y ZD||п

Ilрtlr-якlл,l

З березня
Ilp()l ягоNI рок\

Щомiсячtlсl

l|остiйгrtl

llостiйrrо

L[{olt iся ч нсl

l't-l.пtlва. t1-IIeH t] l-а

eKcIlepT11

Kclbti гег\

,]а oct]ll,HlN{

l'олt,lва. ч jlени ,га

екс tIерти
ком iTeT,v

Го:tова. ч jletl и

ексtIерт,и
кошt i,гет!

['олt,lва. члеI{и
екс пер,гL|

KclM iT,eT,\,

I-tl",loBa. члени l,а
екс перти
ксlм i,гет у

I-o;toBa комi,гетч

I'олова" tl-Iени т,а

експерl,},|
Kc,lпt i,гет,\,

ко,]ац,t,ва

,га

2 | -TIp"-c.1."r-й.,i]r,,t' -tr*,"rr i,
зал\,чL-1-1няNl експер-гiв,га фахiвцiв у

Кожtлi rtiB

!!урtл!gJ!ц!F_сJпрlк u-r пidрозdiлiв обл цii, спiльнi зо.rоdu

1

.]

6. IHtua liя,lьнiсmь

J. Орzанiзоцiя zролtоdсько?о конmролю mч експерmulu diяльttосmi dепарmсuенmiв,

Голсlва- LljleHl1 ,га

ексllер"ти
ком i rет,1,

2.]. Здiйснення аналiзу робот,и ксlшli,ге

[]осr,iйно ] I-олсlва. чjlени 1,а

експерl и

ксlмiге,гу

Ilрийгrятr,я },час,гi у з.lходах ,Ja vLlacтK)
ltepi Blt tl t 1тва сtблдерrкадпл i rl icTpartii ( за
llапря\tо]\l рtlбtll tt Ktrvi,lcl,) з llи litlll,
Mc).1lillli. с пор гч. патр iоr,ич ttсlго

[]ocTi й но

6.1

1.1

| ._].

1.4.

3.1.

_).,.



Bt.lxoBitltt-lя ra розвигку n,,iii,гi:uri) .i

l1(од() ви кOнання ак,гiв I ltrrези,,1еll,t,а

УкраТни. l(абi гlеr,1, Mi lriс,грi в

УкраТrrи. розI Iорялжеl{ ь t,oJloBtl

сlбллеряtаjlпл i н icTpar tiT з гiдtltl з

ка,lсlIларtл ипr гpa(li KoM tlр()ве,,lеllttя
,lаходiв.

()працrоваtlня :taB/laHb i,lахtlлi в

tliльtlвих програм вijlповiдtrо до

рi шlен ь /{нi lrропе,гровськоТ об,tасtltlT

ради д;lя:здi йснеttня Kotl I,ролю

викоtlання завдань i захсlдiв
гtере;цбачених у [ lрсlграN4ах:

- <<Pet,itl tta.l t bHat цi: t btl ва сtlцiа.ll btta

I l рограl\t а < IVI сl.;tол ь

Щнittрогrе,l,ровtцини > rra 20 l 2-202 l

роки);

- l Iiльова cotlia;lbtla ко\,lплексна
програNIа розвитк\, фiзич HclT кчл ы,},ри
i спсlртч в flнiпрогrетровськiй обласr,i
до 202 l року:

- Регiона,льна прOграма озлоровJlенllя
т,а вiдпсlчинку лiтей
l]H iгtропе,гровськоТ
облас,l,i у 20l4 -- 202l ptrKax:

- l lрограма розви],к}, YKpaTHcbKi,lt,cl

козацтваl в /{н i прttпетрсlвськi й

облас,тi на 2008 - 2020 роки]

- Рсгit,lналt,}la tlirIboBa I lрограма
патрitlтtt.l ного вихо t]aH rIя HaceJleH tlя

/{rtirtрtltlс,гровIцинл1 на 20l 7 - 202l
l(и

Впрсlвадlкення та здi йс tleH ня
гро]!tаilс ькоТ е кс перти,з и jliя;t btlocтi
об, lдерlка:lлr i н iс-гра цiТ.

Проr,яIюм ptlKy Голсlва. чJlени ],а

експер ги
KON,l lTel,

о р га н i за r t i r ru n р.,й ;,,,; 
4' n' u 

" 
i!'i 

iiY,,, * ::;#;'ihiir. ., n. i, n

роtlllирени\ нарi1.1,,кр}г.lи\ clo_IiB,,. i ] "n.n.p,uKoH(lepeHttiй з питань мололi. спорlу. i ] 
коп,tiтеl,r,

та

ltаr,рiоr,и.tного в1.1хова}lня та розвl1тк\, l i

K()зallT,BavffHilrporreTpoBcbKiй l l

обласr-i з посадовими tlсобамlл

Щtt i rtptlI tе-грtlвс bKcli' ОД,А.

Iloc гii:rно I-олilва. tIrletlи ,га

ексIlерl,и
Ko,r,l iтeT,v

)_ )_

з.4.

]

]

I

I

]
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l +,:. ] С',iр,irйr,,ipi""i,,i,,rii i,."pb-.;teHHi
l BlrrtlKt1.;tiB. табсrрiв. ceir,tittapiB. збtlрitз з
I

l n"latllb м()Jl()дi. crropr1,. гtа,грiсrтичнtll,t,l
I

] ви\оваllня т,а розвиl,ку ко:]ацгва. __
on""lJ

1

] гр()l\,lадськllхоргitнl,]аltltll,аветераt]lв

| ()ОС до спtlртивllих та ьlt,1.1tilлiiкгtих
]] 'tit\ОДlt].

I ltlc,l,i Гlltrl

l Ik"-fiй-.

l't,l.цt,lва. llJeHtl l,а 
]

сксIlсl)Iи 
l

;":,:h"]
скс llcp I tl

Ktlrtitcl) 
]

l

]

4.4. Розробка та сrIриянrrя в реалiзачiТ
Ilроек,гу trcl Bi/lptllllKctlIlltr ic rорiТ
I-IaceJleHllx ltyH кт i в

/{н i прсlпетровськоТ об,Iастi та
IIРОВеilеН}lЯ В НalВЧаj]ЬНИ.\ ЗаКЛitДаХ

:rекцiй з icTopiT козаltтва.

IIро,гяг,tlь,t pclKy I 
-олtlва. 

чJlеtll.|,га

ексIIерl и

ксlмiгеr,ч

.t.5. 1 Сприяння в оргагtiзаtliТ. та розрсlбцi
},poKlB :з tlатрlо,IичIlого в}.tхова}t}lя

.ilля навчальних зaкJla;ti в областi.

IIротягом poKv ГirГrr"ч.l""" *,
ексIIер,ги
ксlп,l iT,eT,v

4.6. Сtlрияння в oxoptltti. дос,цiдженнi та
вiлновленнi кl,рганiв та itltltoT
iст,оричноТ спа/ttllи}lи. ltto пов'язана з

KO:]allTBoM.

lIротягопл рсlку I-cl;loBa. ч jIеlIи l,а

екс перти
Kc,tM i,t,eTy

4.7, Сприя н ня лiял ыlсlстi гроNtадс ьких
оргаrliзачiй. к:rубiв. з t]и,гаtlь мсlлtlдi.
спортч. lIатрiоr,ичноl,о вихованtIя та

ро,]l]иl,ку ко:]ацтва.

ГIротяt,ilм pilKy ['o",ltlBa- tiле}lи та
сксперl,и
Ком i,t,eT,1"

'!!уцц! !Ц!!!!0с,
Ilос,гiйно

ll ос,гi й нtl

tbHicmb
Г Гk-,iй*,

lb oxopoнtr здор
iiHa tlобоmа KojI

mi колиimеm.у,

Го;tоtла. Ll jleH и

екс tlерти
KO\l I]'L'TY

t оJIова. ч.це1.1 и

t'КС rlep'r ll
Ko\,l l,гет\,

[-cl;loBa. ч.,IенtI

експерти
Ktlb,t i,t e,T,v

в'я 
-_--D Dwl,

та

,га

-га

1.1. Розг.пяд питаtlь що/]о охорон}4
з,lоров' я у /{н i llропетровськi йr

облас,l,i.

I locTi йно [-сlлова. члени та
сксIlерти
Kcllt iтeTr,,

l ) OpгaH iзаLtiя та проt}едеttllя захtlдitз
lII()до поLU иренljя. tlаtsча},lня.

lriдr,ришr цi. ро,]виl,к\ : охорони
злоров'я 1 fl н i lt1-1сlпеr,ровськi й

ll [ом iся ч llo [-олова. LIлеl{tl l-а

екс пер,ги
кt,lм iT,er-\,

10



Злiйснення контро"пк) з ilотри]\.{ан llя
Llинtiог() ,]акоtlолавст,ва 

1, робо,r i зi
,]верt{еl{llям грома/lян за tIапря\4коN,l
jli я,,t ьtlсlстi Kolvt i"ге,t,у.

l lа.lrагодiкення сгtiвгlрацi т,а взас,lчtоlliя

lз lнlIIими KO]\tl,гel a\,{1,1 l,po\tailcbK()l

l Iровелення кр},г"lих c,t,cl-,l iB зl,i;lнсl
ttt1,1 оч ttoT робсlти Kc,llvt iTer,1,.

Учас,гь ксlмi,ге,гу в сlб.,Iасttих

tlрограмах. уроч исl,их зах()дах.

Залу.l ен ня гром адськtlх opl,aH i заrli r"t

l,a громадськост,i облас,гi ;1tl у,час,гi у
,]ахолах коьti,геr,\.
Обговорен ня загал ьнодерrкавних
Ilи,t,al{b. шlсl lttlтребую-гь грома;lс ького

L qбLqqqрsltц!:

I Iостiйнсl

П*,,i.*".

Ilосr,iйнtl

Ilостlи но

I'o:loBa. t1.1]еttи

експертl.i
ком iт,е"гt,

Г'сl-,lова. ч,llен и 1,а

екс пер,Iи
копл iT,eTv

_ц!!д,ll
I-олсlва. tlлеtIи ,rа

екс пер,гl.i

KclMt iTeтv
Го,rова. ч,lени та
екс перти
ксlм iT eTv

ком l,ге,гч

голсlва" чjlенtl та
екс tlер,ги
копl i,гет,r,,

Го.цова. ч"гlен ll
ексtlерти
кt,lм iTeT,v

l lровелення засiдаtль комi,гет1, iз

залуtlення- eKcItepr-iB ,га (laxiBuiB у
сdlеtэi сlх И З]1ОD()В Я.

заходi в посадовtl]\,lи особами
l{H i прогlет,рtlвс bKtlT

обллержа;дм i нiс,граLtiя за наtIряNIам Lt

охорони ,],Гl()ров я.

IlРИйrrят"r,я y.tacTi ч заходах за )-частк)
Kepi вни tцтва облдерrка;rмr i н icTpauiT ( за
t,lапряl\tо\.l роботи Kclп,tiTeTy з питаtIь
()хороtlи злсrров'я) IrtOдо викоIlа}{ltя
aKTiB I lрезиденr,а УкраТни. Кабiне,г1,
М i rr iс,грi в YKpai'r l и. розпоряд}кеIIь
I,tl-rlo в и об"r держа;lм i н i ст ра u iT зl, iдttt,t :з

Ka,lell.itap н и rul гра(li KtlM про Belleн }tя
,захсlдiв.

опрацtоваtlня завлань i захtlдiв
ttiл ьов и х IlрограN.,| Bi jlповi,lно дсl

i. jасiОi,iiiя iомimеml. mч екс,
II{опt iся ч но

Г]ос,l,iй гrо

l [сlстiйно

I locтiгltro 1-o:loBa. ч,,Iеltи ],:l

ексIIер гl,]

коп,l i,ге,т,t,

IIосгiйно ] I'оловit. tlJlеl]и,га

екс гlер,ги

Kt,lпl i,геr

Г'олtlва. tl-пеt{и -гit

ексгlерти
коN4l,гет\,

Гсlлова. ч,Ilе}lи та

ексгlерти
ком ll,е,г

Ilроведеьrня спi;lьних tlарал з

лепартаментом охорони :]доров' я

облдержадм i rr iсr,рацiТ.

KoiKHi пiврtlкч

Постiйгtо

рiшеtrь /(нiпрtlпеr,ровськоi' об,цасноТ i

]

ради ;tля ,]дiйсне 
I

I Iостiйнсl

о() jIacT,|.

l ,з.

1,4.

1.5

1.6

1.7

l.tt

2.1

2.2

1) Злiйснення аtlалiзt, роботи KolvtiTeтv l 'o.1ltlBa ком iTeTy
J. Орzанiзацiя zpoлtaDcbKozo конmро,lю mа експерпluзu diя"пьносmi Dепарmаменmiв,

ynDaBltittb mа iпtuuх сmD||кmуDнuх пidоозdi,liв облdеожаdмiнiсmоаuii. cпL,tbHi лахоr)u
j. 

I

з.2.

_)._,).

11



виконаl}ltlя,]ав;lаllь i захtlдiв
ltередбачеtrих 1 I lрсlграмlах o.\opollrt
,]jlopO l]'я.
Аналiз пtlтаtlня i :зверllення jlo го.п()ts}.l

/{rr i п рtlпетрсlвс bKclT облас ноТ

лерiкавноТ алм i rr iст,рацii' з

ltрогlсlзиtlic,ttl ttiдвиtllctlttя якtlс,t,i i

рiвня rtе;tиtllIог() обс.lr IoB\ ваlI1lя
llace. lсllня. ()с()б. IиItо в ttepitl.r

реабiлiтаLtiТ. привелення сдиttоТ не
,пиtllе в /{гliпроrtсгрtlвськiй сlблас,гi. а

i в YKpaTHi реабiлiт,ачiйrrоТ лiкарrri

7Щн i прtl петрсrвс ькоТ об"цас ttoT рали дtl
свроtlейськоl,о pi вня. вилi,rення
t{aJle)(H()l,() фirrаrrсуваtr rrя з фtlгtду
регiонал ьнOго розt]иl,ку д.пя

B14 ко нан ня наJIежtlог() pei\{ oHl,\,
Ilрип,tiLtlення лiкарнi т,а гlридбання i

оснаlцен ня jT несrбхiлrr им сччасн иN{

tlбладнанням.
дналiз сlliльнtl з коьti,rеr,опл

ссlцiаltьног,о захисl,), лi,гей. жiнсlк.
внч,грi Lu rlbcl переш,t i щеttих осiб. лкlдей
11охлiлого BiKy громалськоТ радлt
якостi та ефект,ивностi роботи
ссlLliальних с:l1,жб облас,гi в наданнi
с о t li ал ь н clT до п о i\{ о l, и гр о \t адя }l а i\{. l,a
I}ll.tив на lBi.llbHcttttя .tiKr Rа.Iьних
,заклtrдi в вiд Bl.t Kollall ня нев.цасти ви l\,t

Тпл зада.t tlo наJlанню соцiа.ltьttоТ
д()гlомоги малозабезltе.tен ил,t i

безхатчегtкал,t. пiдt,о,говка т,а tlадан}lя
прсlllозицiТ :знайт,и мояtливост,i i

вi.tкри lи lI.cHl pll сестриtlсt,коi'
доIIомоги" ле б необхiдна лtllIопlсtга
tlадавалась в IIOBHO]\,I\, обсязi.
I lадання прогltlзицiТ до департаi\lеtl-гу
охороt]и здоров'я
облдерlкадм i rl icTpauiT c,rocoBlto
вi.lкрttття uctl lpiB cecr pllltcbKtlT
jlопомоги. де б необхiдлlа медичttа
, (()II()\l()I а lliI.laBaJIacb соцiа. tbtttl

tlезахищеним l]ерс,гвам насеjIе}ltlя в

Ilовном\,обсязi.
В гtровttлiltеt{tIя,I,a здi йс нен гtя

грOмаjlс ькоТ екс пертизи jli я 
",-l 

bHclcTi
об.цдержалм i н ic грацiт.

Псрlllс, пiврiч.tя

3.6 I Iро,гяl,tlм ptlKy

['o.,loBa. ч,llеtl tl та
екс tIер,ги

Kor,tiTe,t,y

Го:lова. tI"цеllи ,I,а

екс Ilep],1,1

ксlшл iте,r5.,

IIроl,яl,tlм року Го.;tсlва. чJеll1.1

l_|_

експер l ll
K()Nl lTe]'\

l-tlлtlва. ttJletl и

екс|]ер ги
кtlмiтетч

I

I
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, б,l i ч н i з a-t tl d tt Ktl".+l i m е m|,

Ilроrяг,опt рtlк1

6. Iнша diя;tьнiсmь

розвl,|,r,ок Ilос,гiйно

l

-----] ]

]

]

]

]

)ва. tiле

lсрIи
l-е,г\

I'o;tc

екс гl

KclM i

, Дцjдрqце,_1рtl 1зс_ь 1io r Ofl А,
За_ lr ,lеIIttя ltlrc.lc гl,tвltи KiB га

l

l

]

_*__]

]

I

I IocT iйнсl
гроl\,lадськик ()рI,анlзацlи до заходlв
охороt{и здороt]'я ts

i пDопетDовс bKi й об.rrастi.

Сприягtня в сlргttнilзаttiТ. та розробui
ypoKiB:] охорони здоров я лjIя
I.1a вч ал ьнцх,r{ц{qlцu об ластi .

('llрияttttя liя.rьнtlс гi I р()ма.lськи\
сlрганiзаuiй. гl р,гкiв 

,] Ilиl,ань охорони
зilоров"я.
Розг.ltяд загаJlьнодержавних питань.
lцо потребуюгь громадськоt,о
сlбговt,lреtl ня.

Учitсть KoMiTeTy в об.rlасних I I ро,гя гtl лl pcl K1

lIp()l,pal\,tax. урочисl,их ззхо;lах. 
l

].__
5. 3абезпечення вuсвim:tення diяitьносmi ком

У.lас,гь у прес-кон(lеренrtiях з

Ilит,ань. з питань охорони злоров'я.
п i лгс-l,гtl в ка в illlloB iдtл tt х t t r,-б:t i ка ц i й в
змl.

I'олtlва. ч j]eIll,t

екс гIерти
Kt,l1,1i,гетл

I'олова. ч,пени l,а

експерl,и
ком i,гету,

l'o.;lclBa. чJlе1.1и,га

експер,ги
ком i,l,eTv

експерти

['олсlва. члеtjи l,а

експерт,и
копt iTeTl,

[] исвir ленt{я через соцпtерехti :

проrРесi йн i с п iл ьнот,и. особист,i
cTtlpiHKlt члеttiв кtlмi,rегч. с,гt,lрitlки

I,ромадськоl ради при
облдержадм i rr icTpar tiT.

*| KoMiTeTy _] ___, _ _

Комi,ге,г
lll]auIuHa K()Ml,

Рrу]l,Jlял r]rllalt]b iБчu опт,им iзацiТ [J {oKBapTa,ll ьнсl
N'lapшpy],IJ()l ]\tережl оOлас,rl .зi\,llни
l tагtря bt Ki в руху BHyl,pi ttl tt bt,t облас tt их
аtзтобчс н и х м арrш pyT,i в зага,,I ьного
к()р1.1стування або вiлкри,ггя t{()вих

маршру"гiв згiднtl з пропо,]иttiями .якi
ltадiйtttли вiл грсlмадяIt r,а

а вl,о,грal нс пор,г}l tJx tt iдt l риt,плс,t,в .

н i п Dсl пе"l,rlо вс ькоТ сlб;l ас,гi,

I

]

;йf
]

Про,гягtlп,l рок}, | Голова. чjlеllи ],а

експер,Iи
KOMl ге,гY

[1рот,яl,tlпr рок) i I-tlлова. чjlеllи ,га

ексIlер],и
ком iTeTv

Ilро,t,яl,ошr року | I-о"цtlва. члеtlи ,],а

експерl и

l'сlлова. ч:lеFIи,гi]

екс перти

Пос гiйно

[]ост,iйнсl

4.

4.1

.1.2

,1. j

1.4

4._5

4.6.

5.1.

5.2.

6.1.

1.1

1з



ОрганiзаItiя Itроt]еitеllttя,lахо,,liв lll0.:1o

забе,зlIс.tеlrttя безпекl,t l]икоllаllttя
Il {tlпt iся,l нtl

пасаж14рс ьких at}T,OIlepeBc,}etI ь.

Розl,;lяд llo,гоLlIlих I]ttl,aнb. tllojlo Щопt iся.tttсl
rllvH KrtiKlBaгt ня oojlacllol
тpitHctlopтtlclT irrфрас r рукт,l,ри l,а

gl,л и 1 l1_oi дорtlж tl_цlТ мс:рсц i,
l],iiritinii

чинноI,о,]ако}{олаtsства у робоi,i зi
,iверrIенt{я]\{ громалян у c(lepi
)ки,гJlо во_ко N.,I у на_ц ь но го l,()c I l оларства.
i нtЬраструктyри та бr,дiвницт ва.

2. ?асidання комiплеmу mа е

I [рt,lведення засiлань кошtiте-гt, i,з

ltз.l}ltQцц9м експертiв та dlaxiBшi в в
сферi трансгlор,гу l,a дорожнього
бl,дi вtt ицl,ва,] \4е,гоtо tlрийняr-т,я
професi й но виважен 1,1x та
обгрунr,ованих piшleHb- а l,aкo)K
пiдr,отсlвки прсlпtlзиtti й шоло
t lt,1,1 i п trl е н гl я,l-a о tIти \,{ i за rliT робо,l-и

Протягсlм poKv

об;rас ноТ r,paHc l ttlp гttоТ

i HdlpacT,pv Kтyt,l lt.

Злi йснення анал iзу cKoHt,lM iч HclT Раз у

llасажирських а

Ilри1,1няття pl шеt{ ь та IJIlроваджеti ня
захtr,liв з боку посадt,lвих осiб
,Г{еп apTal,ut е ll ту )I(ит,jlово-
ком ч нал ьного гOс Irо;,lарстI]а,га

бч;li вн и t tT,Ba облдержадrur i н ic,

tlбгрчн,rованос,гi ,гариr|liв на i експертиBlla | ]ексltерIи lBe,ieНb. l ____ l коvlтс,г\ 
l

гlостiгtно

I-олсlва. liJteH1,1

eKclIep1,1,|

ксlлtiгеtч
I'олсlва. Ll jIе}tи ,га

екс rIepTl.|

Kobt i rе,гr

I'o,roBa. ч.lеtlи та
екс перти
ксl м i,ге,гr,

Голова. ч,пе[lt] l,a

експерl,и
ком iTeT1,

IT*rr*.r*-,-*
eKctIepl и

комiгетл,

Го",tt,lва. ч jIe}l 1,1 l,а

екс Ilсрти
Kor,l i,геr-ч

['о,цовал члеllи та

експерти
ком iTeTy

Орzанiзацiя epoMadcbKo?o конmролк) mа експерmuзu diя-lьносmi dепарmалtенmiв, 
]

|:правлiнь mо iHtuux сmрl,кm|,рltuх пidtлозdLqiв облDеDжаdмiнiспtоалtii. cпi,lbtti ,lа-rоdu 
I

J. Орzанiзацiя epoMadcbKo?o конmролк) mа експерmuзu diя-lьносmi dепарmаменmiв,

()рrаrliзаltiя пр()велення ана.riзr ] l Itlc гiiiнrl I l t1_IoBa. tl.tеIlи гi_t

_1 .,. гIроведе н ня гропл адс bkclT

alI1 икоруIlцi й ноТ експерти,]и IlpcleKTiB

рOзпоря/lll их .цсlltументi в

1l их оOлдер)i(алi\,t l tl lстрацl€}о.
[3провалжеttttя ],а здi л"tсllеttttя [1рот я гом
гроNlалськоТ експертtлзи ;liя,льнос,гi
об.цдерiltадм i н i cтpa rliT.

4. Пl,блiчнi за-tоiu ко-uimеm
Органiзаrtiя tlроведеllня розtпиренt,lх
Hapaiil. кр)г,iIl4х ст,олiв. конrЬеренцiй. з

Ll [оквартал ьнсl

llи,ган ь роботи об:lасноТ
,гpattctttlpT,Hoi' iн(lрасr,рl,ктури та

/1OpO}I(H ьоI,о госгIоларсl,ва,

Голова. tlJletll,t ,га

екс I Iерти
Kcllt,t iтетy

1.2.

l ."].

l ..1.

2.1

?..2.

_)-_)-

.1.1
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Y,lac гь KtlrtiгcTr в tlб_lacttltx
програмах. ypoЧ 1lcl,}lx,]axOllax.

i Забезпеченttя вuсвiпt",lення Оiя.,lьносmi Ko.1ttimem1,l--_
l с l \/.,.

Ilи,галlь.,] ll14,гаllь )liитлOво-
к()м}, tIа,r| ьFlого I,()с по,llарст,I]а.

, i H(ipacTpy,KT} Lrи та бl,дi внлtцтва.
i.i IllДГо]'ОВка Вlлпоl]ljltIих l]yo,]lKatll1.1 в

lзш,tI.

В ис вi,гле н ня tlерез сс,lцп.lс,ре;,tt i :

i професiйнi спiльнотrt. особис,гi

i С-ГОРlНКИ ЧЛеНlВ K{.)l,,{tl'el}'. С'ГОР1llКИ

об'сднань сп i вв,llасttи ki в

-Qq_i]gддqрrц!д9Iо 
бlдднку. _

Розробка ан ке], дJlя оп итуваtlня
Kepi вн и Ki в Оl-Г' !н i гlрt,t tleTpclBc bl<clT

rlб.tacr i з McтoI() tsияв_Iс}lня tlptrб_tcrt

I Iрtlвелення i ttтерактивt{Oго
анкетування керiвникiв O't'I'

/{tti l Iрtlпе,l,ровськсlТ обл.. з l"{eтoto

вия влеl l tlя проб.rlешл (ly rl кчiоl r1, L]a}l }lя

от,г.
С,гвtlрення iнi rliативноТ г,руп и,1.rя

| робо,ги 
,] ;,lспоргдмеl|,т,о\4

, eKtlHclпt iч гiоl,о розв1,1тк),

, Збiр,га обробка irrформацiТ Lцсчtсl

i llpoeKT,iB" IIрогра\,|. I-(). якi сIIрияють

рOзвитку ()СББ r .Щнiltроlrс,грtlвськiй
облас,гi.

]
Г'о.lttlва. чJlе|l и 1,а

екс пер],и

ком ir ет v

KoMiTeT"] плtтань децен,I,ралiзацiТ, саNtоврядуваtlня, стt]орення об'сднаtlих тери,гtlрiальних}т"] плtтань децен,I,ралlзацll, саNlоврядуваtlня, стt]орення о0'€днаtlих тери,tорlа.lьних 
]

громад,та оQ]сдпuпоýцЦurасrr*iв баr,ато __ ]

--]

,та об'сднан ь сltiввласн икiв баr,атоквартирного бл,динку
комlmеml,

К BiT,eH ь

li [oKBapTалbHcl ['o.1toBa. ч,lени l,а

екс tIер,tl.|

KclMl iTeT,y

С'еrutенча l, ('..
ч,.Iени,I,а

експерти
кtlп,l iT,e,rr,

15

Ilротягt,lпл poKv I't1.1loBa. (i,:Ietl 14 та
експер,гl]

KtlMtiI,eтv

I lостiйrнtl [-сlлtlва. ч,цен 1.1 l,а

ekctlep ги

ко irt il,el,\,

_5.2. I Iос,гil"лltо

б. IHtua diя:tьнiспtь
6.1 IHtlti захtчlи спря]\1ованi tla рil,зви,гt,lк

Il итань житлово-ком\,наJ ьllого
l,tlсгl0;lарсIва. ilr(lрасгрчк,l,ури la
бу,лi Brr и чт,ва /{гr i tl pclIle грt,l вськоТ
об;tас,гi.

пос,гiйгlсl l'олова. члени Tit

експерти
Kort iте,гr,

1.1

1,2, Лкlтиii

I.з, Березеttь-
квi,rен ь

Манейлсl А .А..
Llлеllи та
ексI]ерти
ItoM i,гет r

I.4, Березе н ь ]V{аней,rо А .А..
ч.цеlj и l,a
ексIlер,ги
Koltl iTeTv

l .5. I'рищев Ф.l..
чjIсI]}t,га

ексIIер,ги
KtlM iTeT,l,,



t.O. l dОр.,СiЙ p.,,ii,.,,iiaTiB ariKeт1o,,u,,, *,
rIltlprlr ваllllя tBi Ir tlроб.tсм
(l1 rrKuioH1 ваttttя ( ) l'l ,

-I'paBeltr,

З червня

Червень-
ccpl lcH ь

]\4аней.llсl А
ttлен и -га

екс IIер,гl1

ко]\1l,геl,ч

I'рlлrцев Ф.|..
чJlени Tai

екс Ilg,рl-и
j KO]vl lTeT

[-риLrtев Ф.l..
чJеttи тal

експерl,и

-"-'-т *'

1.9. ()рlаlriзацiя tроN{алськоТ прийшtальнi

[Jст,аttовлен tlя канал i в кtrмл,гt i Kattii'.
tlеобхiднlrх д:Iя обм i гt1, i trфорrvацiсrtr
з счб'с,кт,апtи в,заспtt,lвiдl]осиlI Ilc)

rlрсlблеr,tах О('БГj.
Робота за IIланоN,l. в и,t HaLlel] и]\,I

iнittiа,гивttою I р\ lItltt.l.

з tIитаFlь ОСББ та }КК.

2. 3асidалtня комimеmу mо ек uх ZD|,rl

Проведеннязасijtань ком iT,eT,y iз
заjlчtlеllням ексгlерт,iв"r,а фахiвrti в в
сферi питань деttентра.пiзаt.tiТ.
са\,Iоврял},ван ня. створе н ня

tlб' c;:lHttH и х тс,р лtторiал ьн их громtlд та
об'с,дltалtь cll i вв;tасttи Ki в

IIрогягом року-

бага"I,t,l KBapт ирt| их буди HKi в.

Злiйсttенttя аналiзч робот,и Kt,lпli teT1,. Р", Йbpi*,

J. Орzанiзацiя zpoMaDcbKozo конmролю mа експерmuзu iiя,lьttосmi r)епарmаменmiв,
упDав.,llнь mа lllauu-Y L,

a'.L ||рн l.D( п idрозdiл iB обл v iH ic mра цii', с п iл ь tt i за-tоd u
З. l. [}прсlвадll(ення,га зi{iйсгtення Прогягсlм року l-оловал tl.1etIrl ,га

громадс ькоТ екс tlертизи дiя.;l ьгtос,l,i експер,ги
оо.цдер}ltадl\,l l I-1 l cl ра цI l Ko]\,l lте-гч

Бере:lеttь

I loc гiйно

[-cl:loBa. члени l,а
експер],l.i
Koll i-гет,1,,

[-риutев Ф.I..
члеllи ,ra

скс rIерти
ком iтет
I''сlлова. чJе}Iи ,га

екс I Iерl,и
копл i,rе,гч

Го:Iовit. члеt|и
експер,l,и
tttlM i,гет\,

l Визначення кtlн,гакr,iв в

/lH i rrропеr,ровськi й ()ДА.
вiлгlовiла.;lьtlих ,Ja пiдтримкч ОСББ у
flнiп вськlи оOластl.
Органiзаrtiя т,а проведення аltалi з1,

гlри йнятr,я pi t,tleHb та вгIровtlл)кен ня

захtlдiв посадOви]чlлt особам и

.Г{н irIроllе-грtl вс bKtlT

об.ltдер;ttадшr i l l i c,l ра чiТ за }tal l ря м ко i\l

Il итаIl ь :tеuеrrт,ра,п iзаLliТ.

са]\1овряд\,ваI I ня. cl,BOpetl llя
об'сднанlлх терлt,горiальних гр()]\,lа/1 [а
об'с,jlнань спi вв.цаснltкi в

багатсlквартирIl их бчди tlKi в.

iL___ ]

Манейло д
чjlеl]и,га

екс гlер,гtl

[-олова. LIJIе[lи ,га

екс пер,ги

l |роr,ягопt poKr.,I lРиЙня'ггя yrlacT,i v обl,сlвi,lреннi ,га

16
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1

2.2.

J.J.

3.4.



rlаIIря N{ ком дiя;l ьlttrс,гi

},tl асl,ю Kepi вгt и LtTBit

ilб;tдс

Ilрtlве.цення кр}глого сто.цч з

l lрелс],ав}t икам и O'T'I 
-

f{H i l r polreT,pt,l вс bKtlT об:tаст i.

I lровсденttя KtlH(lepeH rtii' органiзацi й
()СББ v ЩrrilIporleтpoBcbKiйr об:rас-l,i.

i Участь KoMiTeT;, v реалiзачii'
l lpor рами сприяllIlя ефскr ивнос гi

t]икорисIаl,tIlя та }tlерgп,a"пя \latllla
, clllJ]b}lol власностI територlальних

громад сiл" ce.ltltщ. MicT,

|{нiпрсlпетровськоТ об,паст,i на 20 | 8 __

,л2]_р9дц

, бл i rt н i з ttхоd u kollt i ц зцу_
Червень

к()N4l,геl,\
L|epBeHb 1 I'рищев Ф.l.

чrlени та
ексIIер-ги
кtlпл iTeTv
('е KTl.t пле t lKo
tlле}tи l,a
ексItерти
ktlпl iтетч

_г

: [lроведення круглого стол\,з

l Ilрелст.lвникаl\{ tt суб'с,к,гi в

самовряд),ван ня f{H i гlро tlе,гровс ькоТ
tlб:ас t,i.

Чсрвень

4 ll Ф;Б.д. Гн,,rб,ir*rс' *, *, -*),p.,}l,-- Вересегtь
Lпко.ltярiв кЯк покраtцити ){иття tvloc:T

грOмадl.r)) разо]\,t з KclrliтeтoM ,] Ilиl,ань
освir,и. науки. ку,lьтури. N,{ови l,a

, релiгii'I'Р ОЛА.
l",

| [ I рсl,гя гсl м pcl ку

l

]\4анейло А.д. ,га

члени та
експерl,и
ком i геr,l,

[-рищсв Ф.l.
члеllи та
експерти
ком lте-г

Го.ilова. чjIеt{и l,а

екс пер],и
Ktl1.1 iт,е,гr"

, релiгii'I'Р ОЛА. 
l

i a;;ф;"; К"ЙР.д"р"iriТ i,pii,liiiuiИ |
спiвв-,lасникiвбаlаtокварlирних 

i

бу,.rиr,rкiв .Г[ttiгlроrlс гровськtlТ об.rастi. 
l

]i

5. 3абезпеченttя вuсвiпtлення diяльносmi комimеm
KBiт,ertb.

___|
_]

l

l

Ку,лiLu Д.К)..
члеtl1.1 l,a

експерl,и
KoMt iт,е,г

Учас,гь у гlрес-конфереtrrtiях з

гl ита 11 ь дечс,ttтрал iзаuiТ.
саN,Iоt]рялуваtl tIя. cl,BOpe1-1 I]я

ttб't.lнанllх гери горiа;lьlIих Ipo\la. l та
об'с,лllан ь сп i ilB;lactt и Ki в

бщ Qt]{uф: ц!дцt Ф:lцt|цi ч,

[ [ост,iйно

6. IHtua diя",lьнiспtь

['t,l.,toBa. Ll,1eH и,I,а

ексlIерl,и
KtlM iтетr,

(',гвtlре н tt я i tl,гс,рактlл вrt оТ t t: I aTrPop bt и

в cclLlia;tblliй MepelKi it;lя KoMvHiKattiT
пlilK ксрiвttика]\{и OT'I'. ГРл ОДА.

17
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4.з.

4._5. ЛистоrIад

5.1



KoMi,r,e,I, } llиl,allb IlpaBol}o1,o захIlс,ry,, борtrтr,бlл з корl,гlltit,ю r,a
в:rаt,модii з си"цовимll

iзацiйttа роб, KOJVlmem|
['олсlва. ч.пеl{и ],а

ексllерти
Ktlп,t i,ге t v

кOм lTeT\. IlloM iсячно

Г'с,l,цt,lва. ч.цегl и та
Ilо,за плtttlсl Bi зас iдан ня ксlм iTeт,v. За необхiдtrосr,i експер,ги

Kol\,l I],eT

---]
l

llостiйно l'олова. члеl]и
екс перти
ком i,гетл,

екс tlер],и

ксlм iTeтy

[-олсlва. tlлсl|и

екс Ilер,гtl

ксlп,t i,ге,гу,

l]иконання регiона.ltьноТ Гlрогралл и

забезпечен ня гро1\,{адс ького порялк}-
та l,роi\,tilдськоТ бсзпекlл на TepllTopiT

fll r i п ptl петро вс bKt,li' облас,гi на гtер i сlд

ви коt|ання регiонал ьноТ коп,tп,,lексttоТ

I lрограми llpaBtlBoT освiти населеl|l]я
на 20lб - 2020 роки.

I Iрийllя,rr,я !,частi у ко}Iсч.цьrацiях
lIltlдо llроек,гу об.lасllого бкljuке,гч на
202l piK.

2. Засidання комimаmу m0 екс
i.Tl ГЦ', u.д.,Г, *. uц -r,' *"r*,.r-\-,

,tал\,tIеtilIя,,l eKcllcpтiB,r,a (laxiBriiB в

-_]

I

ll{oltottejli"пка
['orlclBa. LIjIeHtJ l-а

екс перти
комiте,гr"

Ilро,гяl,оrl poKl

Здiйснення I,ромалськоl,о контр().rrю | Ilрот,ягсlпl року, l'c,l,ttlBa. чJlени ],а

виконаtlllя peг,iotla-rtbtloT цi,tьtlвtlТ | ] ексгIерти
IIрограi\{лl гtа,грiсl,глtчного вихованIlя | комiгет,у,
населення fl Hi прсlпетровщt,l ни tIa
20|7-202l роки.

З кварт,а-п I-о"пова. чJIеtIи ,га

експер,ги
KoMl,T,e,l

[lротягоьt pilKl голова- tlлени та

скс перти
Koitl i,t с,гr,

l,j.
()собисr,и Гr l tри йопt грома;]я н,

Здi йс нен ня l-роl\4з;lсько го ко Hl,po-l lo
за врах\,вання\,l чправлiгtня взаспttlдiТ
з правоохороll}-tим и OpI,aHa]\4 и,га
оборогr ноТ роботи fl Hi пропетровськоТ
tlбласttсlТ ;1ернtавltсli' алм iH icтpauiT
Itроllсlзи цi й та зау,важеtlь
I,роN4адськ()с1,1. зilоезIlеL{ення н им
tlрtlзорtlс,гi,га вi,цкри,г<lстi свосТ

дiя,пьнсlстi. дост),пу до lrуб"lriчноТ

iнформаuiТ. а -гакож дотрrlN4анFiяl\{
Htll\,l нормативно-гIравових aKT,iB.

сIlрямованих на запобiгання та
tlротиlli ю Kopl, ll цiТ.

1.5. З;liйtснення гроiчlалського коllтрOлю IIротягсlм poKl, ьur"u.й;"" *

ctllcp i п tI,гaн ь IIраl]() воI,0 зilх1.1cT\,.

]-8

1.1

1.2.

1.6.

1.7.

1.8.



2.2.

,)

O()nOTbt)1,1 з корчпtiiсю,га t}зас\lолiТ
си,ц()виl\l и гаl ta ]\1 t.l .

iлi й**, 
" " -**.;" аl р,rС"r"l **r.,l\ Ра,з r, lliврi.t.tя I'олсlвir. ll.]lelIи та

експер,I 14

ком l,ге,г\,

J. Орzан iза цiя t1loM aDc ько?о кон mpojl ю m0 е кс п ерm uз u liя-,t ьносmi dепарmа:ч ен miB,

.управ.qiнь пlа itlltux сmр_|кm),рнuх пi|розdiлiв об,!
IIровелегrгlя вiillttlвiднсl,]1о
,]акOнодавства l-ропtа,,1ськоТ

е кс llep,I,1.1з l,i дi я л ьгttlстi У t t paB.rl i н ttя

взасмсlлiТ,] правоохорOн н и \,l и

органаl\{ и -га оборсlнноТ робоr,lt
/{н i п pcl ll етрсl вс ькоТ сlбл ас lttlT

д9рцtацli9 f а,ц,у 
i tt ig щqщ t.

l Iрtlвеllенttя громадс ькот
агl,ги KopyI] цi й ноТ ексIIерl,t,l:]и
норматtlвно-правових aKTiB,га
ltpoeKTi в норма,l,ивl]о-Ilравових акт i в.

якi рtlзроб.ltяtl управ,riння в,зас,молiТ,з

11 paBooxopoll t,l и l\{ и органа]\,I 1.1 та
обсlро tlHoT роботи fl н i прtlпе гровськоi'
о б ; ц с ц9 1дсlрдiq_q цоТ gaM 

] цj црq]ц Т.

ГIротягtlшt ptlK1

I lротягом

4. Публiчнi,зсtхоdu KtlMi,
I lостiй но

['сlлсlва. ч,llени Tat

екс гIер,ги

кtlпл i,гету

rl.,
o1l,

['оловtt. Llлеl{и ,га

експерти
коп,t iтeTv

Голова. чJlе}lи ,га

експерт}4
копt iTeT1,

I'o;toBa. члеtit.i

ексllерти
ком ir,е,гч

['олсlва. ч,пеl{и ],а

ексIIер,гl,t

Kt,lbt i,гс гу

['о;lова. чле}lи т,а

екс гIер,г1,1

коп,t iTeT t,

l rt i t(iюваttня прове/lеl,t llя
конс!,льтаLtiй з l,ропlадськiсткl,з
питань. t{e вкл}Oчених ло п"lаl{\,

ко нсyл bTalli й з l,ромадс bKicT,K,l.

запланован их Щн i lrpo llетроf]с ькок,)

_ qб4ле_рдlrм iцlсlрir _ч! 
qlо 1 2020 р.

4.2. 1 Ilровелеtrня розш14ре}iих t{арал.
круг,lих столiв. конфереItцiй -гсllt_lсl з

пи,гаtlь правового захисту. боротьби з

ксlр\"пtliс,tо та взасмолiТ з си,llсlвиirtи
l ()Dганll\rtl.

S.r. Tuacфi"r l
питань. з lIитань правOвого захисту"
бороr"ьби з корупttiскl ,га взасlчlt,liliТ з

с и,Ilо t]Ll1\,l ll органа]\{ и. п iдгоr,ов ка

гrроr|есi Гл н i сгliльноr и. сlсобис,гi
cTopi нки ч.,tеtti в копl ir eтv, cT,clpi н ки
гроi\,lадськоi' рали при

Iншi заходи спряl\{оваlti на розвиток
IIитань правов()го захис],\,. боротьби з

IJ[окварталыtо

5. 3абезпечення вuсвimлення Diяльносmi комimеm
l Iосr,iйно

IIостiйно [-'tl;lcltla. чле}I и,га
екс IIерl,и

Kotvt iTeTy

IlocT,il'tlttl
6. IHtua diяльнiспtь

ксlр1, t t цi с кl та в:]а€, lvl одiТ з с и ;t сl в pl Ml и

19
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4.1.

5.2.

6.1



?анiзацiйtIо роб комlпlеп1|,
t . l . Рt1,1г-пял tlитань lцоло Bl]alc]\4o,riT iз ll(oKBapTa;lbHtl [-олt,lва. tl_гlеt]tJ ,гil

,засобам и 1,1 асо воТ i нфорпл auii'.
r ролtалськи\{ и орI а}l iзаtliяьt l.t т il

розвитку i нфорплаrri йltltxтехtttlllсlгi й

Оргаlliзашiя та I]роl]едеtlня анал iзч
ltрий няття pi ttleH ь та впроваjlження
laxtl.tiB посалови\1 и осtlбаrtи

f{H i п рсlllе,грtl вс ькоТ ОДД за
l{аIIряl\{а\,ll.i робо,t,и iз,;асобаrulи
масовоТ i нфоршrачii. громадс bкl|M и

tlргаll i заt.tiя ]\{ и,гlt розвитк),

екс пep],1.1

Kort ir,е,гл

екс пер,ги
Ktl п,t iT е,гу

ексIIерти

['олсlва. чJtеtlи та
eKcllepT и

Ktlttt iTeT r"

Гt1.1tова. чJени
екс t,lер,ги

Kclll i,t er l,

ацl и}] их Textlojlo1,1 и.

Учас,гь ч ,JахOдах

об,rlлерiкадлл i н i с гра r цii' (за t ta гlря п,l tl Ml

робот,tt коirri-гет,1,) Lцодо викоlIаIlIlя
aKl-iB IIрези/ilеtiта УкраТни. Кабirrе,гч
М i н icтpi в УкраТн и. розпоря.llжеttь
I,оJIови обллержадм i н icтparrii'

fi Hi прсlllеr,ровськоТ ОДА згiлнtl з

каJlенлар}lим граdli KtlM t|р()ведеtltIя
захоjli в.

-I

lllодо tsисвiтлеtlня iliя,r bHocTi.
програi\,l. проекr,iв I,рс)]\,1з;lськоТ

покрашеriнкl роботи у
N{алянськомч llрос,гог)i регiсlнл .

Здiйсненrrя ко}IтроJIю з ,l1оl,риi\4анI]ям [loc,r iйнtl ] Г'олова. tllени l,a
Llиl]llого з8коно;lIовст,ва у робо,гi зi i експерт,и

ГIроведення lзttсiлань ксlмiте,гч iз | tIloKBapT,ajIbt{o ] ['сl_псlва. tl,]eHtJ та
:]а-IуLIенняN,,I експертiв r,a фахiвшiв у | | експерти
сферах ЗМI. ксlп,tунiкацiй та I'O. KclM iтетy
З,liйсненtlя аttалiзу, робоr и KoirtiтeT5,,.

J. Орzанiзацiя tpo"иadcbKo?o конmрOлю mо експерmuзч 0iяльносmi dепарmалtенtпiв,
пiнь mа iпtuu-t сmру ux пidрозdi;tiв обл цii, спi.lьнi зuхоiu

Злi йс:нення I,роl\4алськоТ екс пертизи
лiяльностi облдерlкадм iHicl-paLtiT.

Ilротяl,ом рок), l I'o.;lclBa. члеllи ,га

Ko\,t I

Гlостiй Hrl

Ilостiйнtl

ТЦ,*i.r*.

[J{oKBapT,a;t bHtl

Раз r lIiврiччя [-о,цсlва. чJени ],а

екс пертll

20

Ком
tlрt,анаr,lи ЛttiIt1-1опетрtltзсt]ýсli'tlбласт!._l_______ _i __ i

i'l'е'г з IIиl,ань взасмолii i,r ,засобапlrl MacoBcli iнформачiТ, гролrадськtilчlи орl,анiзаlliяпrlt
та розв}lI,ку i н форма tli r'i н ll х,гех н o.rI ol,i ii

1.2.

l.j.

2.1

2.2.

з.l

J. ,.
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IHittiKlBaHHя проведення
K()llc\ -ll,,I,ацiй l r ptlMa_lcbKic tttl t

Ilи,гань. не вкJl}()чеttих .,lO пjIa}tv

KoHcvJIbTalli й з грсlмадськiс,гкl.
,]al] Jla}Iol]atr их Щrr i r r ропетровс bKolo
tlQr4ер2ltадп1 i tllc lpaч]gю у 202! р,
Ор l,aH i зачiя I,1 ро Belile t| l]я роз ш и ре н l,t х
tlарад. кр\глих cTolliB. конфереrrцiй
гоlцо з гIt{,tаtIь взас:ittолiТ iз засобамtи
r,lacoBoT i н(lорпл auiT. I,роlчIадс ьки Nt и

сlргагliзаLtiя NI и l,а розвитк),
i irdlopMarti йн их,гехнсlлtlг,i й..

взас,модiТ iз зассlбами массlвоТ

i нформачiТ. гроN,{адським и

сlр ган i зацiя м и та роз виl,кl.,

i нфсlршrаI ti йtt их технологi й.

t l i l1го,го в ка в i дI I о в i j:lI l и х tl r б.rt i ка цi Ё.t в

Розробка та Bellel{ня с,гtlрittKlt
l рома:ськоТ ра_rи r соцllсрсrкi
FасеЬосlk. f{опомtlга у пiлтрим rli

Те.гIеграм сr,орiнки гро]\1адськоТ рали
,га спiврсlбiтниllтво iз ре;rакцit,ю
сай,гу ()ДА.

6. Itttua diяllьнiспlь
lншi заходи спрямOванi гlа розвltток
lIи],а}Iь взасп,tсlдiТ iз засобаш,lи масовоТ
i H(lopпlartiT. грtl\,tаl,],с ьки м и

оргаlriзаtliям l.'t l,a розви-гк\/
i rlформаui йtt их r ехнолсll,i й

f{H i прtl петрсl вс ькоТ областi.
Комi,гет з питань еколtll,iТ, енергозберея(ення, викорис,гаllня Ilpиpo;1ltlrx pecypciB,
вIIровадrкення зелених ,tехно"цогiй, агропромисjIового т,а паJlивно-еl|ерt,е,I,tlrillоt,tl

комп;rексiв
I. ,ан iз а цi й н а ро бо mа ком i mеm|,

]

]

+
I l l (clKBapTailbl{t.r
i

i

I

l

I

il,-,iйr.

ГIос-r,iй Htl

LI {oKBap I,ал ьно

За окреп,tипл

Il jIatlO\,t

['олсlвil. ч-цен и

eкcl]cp lи
копt i,Ter-y,

I't .;it 
"a. 

.,n.i,"
екс перl,и
KclM iTe-l,y

експерти
ксlм iте,гr,

I-o",ttl ва. ч -пе}l 1.,I

екс пер,ги

коп,t iT,eTy,

[-олова. tl-I1eH и

L,кс пер I и

Kcll,t iTer-v

---]

--]
-_]

га

1.I Рсlз l,,,l яit l l и,I а ll ь шltlло с Ko"ltt,ll,iT.

с,нерt,озбереже tl tlя. ви корис,I ilH ня

гlриродн их pecl,pci в. вIIровад}кеIltIя
зелених,гехtlо:lогi й.

аlгропром исjlового т,а I]ал ивно-
елlсргст1.1ч }ltl1,o KtlM tl,цекс i tl

Учасt,r, ) засiдаllltях ко"пегil'
jle Ilap гаN{ с l-tr,\, с Kc,l"ltil l,iT,гir t l р и piljlt,t и х

I''сl.цсlва. ч,lени та
ексIlерти
ком iте,гу

t,tlc iв Лн i прtlIlе,грtlвськоТ об;tасноТ

21,

4.2.

4.1 .

ri за-uldu
Ilос,гiйно

nl ко|||!ryец!
[-cl:tt,lBit. ч jleH и т,а
експерl,и
кtlп,l iт,еr,у,

5.2.

6.1

1,2.



Iдер/tав l]()T адм i н iс,граr tiТ.

Злiйсllенllя контр()лк) l] до,грlll\1а}itJя
чинн()го,Jаконоjtавства у робоr i зi
зt]ерt|еljня ]\1 гро]\tа.Ilя н д()

депарl,аменту eKoJloI,iT т,а llрирсlдн их

ресурс i в f|H i гr ptl пе,грtl вс bKclT об.; t ас t t оТ

,rсриi а 9 i1 
о! iill1! цiglраlцiц

l liлгсlтсlвка запитiв та проtsеj{еlltjя
гро]\{адс ькоТ екс перr-и зи дiял bHtlcTi

/]епартаьtенту екоJIоI,iТ,га ltриродн lrx

ресурс i в Щt l i гlро lleTpclBc ьксrТ обласttоТ

дерlкавноТ адм i н iстlэацiТ.

llрийrrяrт,я участi \, захолах за },частк)
Kepi в1-1и цтва облдерiкалм i н iстрацii' (за

llaIlpя1\{o\{ роботи KoMiTeT,y,,} IIl,|,гallb

екtl.цогiТ" енер гозбере)кеtI ня.
ви кор 1,1ст,аrl[lя прrlролн их pecy,llci в.

вtIровал)кен ня,]еJlених t,ехнtl.1Iогi й.

аI,ропроN,{ исJI()воI,о 1,а I lajI и BllO-
енерI,9,гич }Jого KON.,l IIлекс i в) l цодс)
l]иконання aKTiB I Iрезt'tлеlll,а УкраТни.
Кабi неi,у, М i rl icTpi в Украi'rrи.

розI l()ря j]){te}i ь гOJо ви
об-пдерlкадм i н icT partiT

,Щнi rlporleтpoBcbKoT О/{А згiлно з

KaJleH jlарнилr графi копл tlроведенrIя
ЗДХ0;]1iВ.

Опраtltовання завлаtlь i захоJliв
Ltiл ьt,lви х 1,1рограN,I вiдпtlвillttо,,tо

l Iсlс,гiйно

ГIротягсlм року

За oKpetvt им
I].iIa}lOM

[-о,цtlвit. чjlен11

екс пер,ги
Ktlirl iTeTr"

I-сl.гtова. члеtlи та
експер,ги
Kclr,t ir,е,гу

I-ол<lва. члеl{и т,а

екс Ilep,t1,1

Kt,ltvl iT ету

I'олова. Llлени та
експерт,и
Kcllvt i,гет у

[-o"roBa. LIJlet]и ],а

t]кс перl,и
копt iтe l v

Г'оrlсlва. члени l,а

екс tIер-гll

Kotv,l i,ге,г\,

--_]

]

1

l

]

]l Iровелення,lасiлitгlь ксlьti,ге,тt, iз
зал},чеtlням експерr iB ,га (laxiBrtiB у
сферах: екологiТ. егtергозбере)I(ен ня.
ви користання приролtt их pecvpc i в.

t]IIроваджен ня зелеtl t,lx технсr.погi й.

аI,рOпр()\,l t{слOво г(),Iа Ila.il и Btto_

l l{олt iсяч ttil

енергетиLl lJOго ком II.i]eKc l в.

Здiйсненгlя аналiзу рсlбот,и кtlмil-е,гt,, Раз на [-о:tовал r{,,lL,H и,га
екс пер,l,и 

|

KoNl l,гет

J. Орzанiзацiя tpo,vadcbKo?o конmро"lю пlа експерmuзu diя",tьносmidепарпла.vенmiв,
lHb mо IHLuu-t ж пidрозDiлiв обл i н i с m ра цii', c!!L|l ь н i з цо d t!

ОргагliзаLtiя та проведення ана;liзч [lос,гiй Hcl

IIриинятIя pl lUellb т,а вtlровадженtlя
,lахt,tдi tl посалови N,l lt оссrбамt и

]leIIap] аменту еко"гlогiТ та природtl их
pecypci в flH i прtl петровс ькоТ об.'lасt,ltlТ

деряtав ноТ адм i н iс,грацiТ.

22

2. ЗасiDсtнttя колtimеmу mа enclle,

Ilро,гягоrrr року

itrteHb обласноТ рали лJlя ,здiйснення

l ._],

2.1

2.2.

3.I.

_,l.j.

_)._,).



ко}1,I,ро.lю викоllанtlя,]авлаllь i

,]ахолiв llередбачеIitlх у ГIро[,раl\lах:
- ((Дн i про I le],pot]c bкtt об-Ilас lltl
Ko|v!IljteKclla гlроt,ра1\4а (с гра геr,iя)
екологiчнот безltеки,га lаrlобiгitння
lмitlапл к;tiмtа,гу lra 20l6-2025 pOK}l)):

- <<Створенttя i виксlрllсl-ання
пtaTepia;t ьtl t.tx pe,зepBi tl л.;tя

запобi ганttя. ,t i квi,цацiТ нал:зви.tайних
сиr,уацi й,гех }loI,eH tl()го та I]p и родl Io1,o

характср) та Тх нlс.riлкiв r

flнiпрогrеr-рсlвськiй об,,lас,гi ло 2022

р()ку):
- кРегiона.п ьна tli.п ыlва IlрограN{а
ltахис,l,у llасеJlеt{ня i територiй Bi:t
надз в и.l al"l tl и х с итуацi йтех ttt,l t,e t{ t IO го
],а природного xapaKTepv.
забеlзгlечен ня tlожежноi безпекl.t

|{нiгlрt,lпе,грt,lвськоТ об,tаст,i на 20lб -
2020 рсlки>l
- кflовгt,lст,рокOtsа IIpoI,paмa t]o

вирi tпeHHKl eKoJcll,i.ttt их tlроблепt
Кривбасу та llс,l,ц i п ttteнtlю стану
навI(ол и lII tr ього IIри poilНo го
сереловиIItа на 20l1-2022 роки)
- ,,Регiона;lьна lIрограма з

;tt,lKa:I i зацiТ та л i кв i.,lat]ii' аплброзiТ
l lojl и l1о.гl истоТ r,a iH ttl их KapaнTlt l l t] их
оргаlt iзпл i в на r-epиTrlpiT

i

/{нiпропетрсlвськi,li обласr i IIротяго\t 
i20|2 - 2026 poKiB>: 
i

- кПроl,рама гIовод)кенtlя з ] l

бitl_rtlгi,tttlt]\lи\lагсрiа.tаrtи) ] l

,Г[нiIlрtlпеrровськiй tlблlсr i Hl ]0lб -

. ]020 р()ки,). l lЗ.5, Учас,гь у I'ромадськлlх сJl}ханt{ях l 'о 
oKpL,\4},lM I t'o.,,ouu. ,,r.j,,"-,а

irriцiйованих ,Гiепартамсlllо\l cKo.1t,,l iT ] I1.1allo\I | .n.n.p.,,
,т,а прлiродtrих pecypciB

/{н i прtlr leTptlBc ькоТ об. lact trli':.
Jеjцd Bl]!l адм l tl l с,гра l1 l l .

___ЗrД_|, бл i,t tt i з ахо d u ком i m е mу,

,LГ. IОрганi]iuТ, ,,роr.д.",о u irc,.,,uJi l Кы="; ]ъ- ;;==iiГ, ;-.
rtiсячtlика ()зеJlсl,lеllllя. lrрибирання Ia ' 1 

eKclrepl rr

б.lаtоlсгрокl la f[llя _tовкi.r.lя. l KtlvitcT1

KO]vl lтет,ч

Перше ltiBtr,li.t.lя

2020 року

I-олова. чле}l1.1 l-а

експерт,и
ком ileTl,

Друl,е пiврiч.lя
2020 poKi,

I'о:tоtза. tl"rleHи та
експерl,и

2з



5. Забе,зttе,tеttltя вuсвiпutення Diя:tьноспti коltimеm|,
Y.lacT,b }, прес-коlj(lереrlrtiях з

I I },ll,a tl ь. екол tr t,iT. е r lep l,озбере)l(е l{ l l я.

викорисl,ання tlриродlrих ресу pci в.

впро валItеti tlя :]e.lelt их r,ex tlсulогi йt.

аI'РОПРО\,t ИСilОВОГО Т'а IlaJI И t]l{O-

снергетич ногtl Kol\1 п,lексi в l riiiгоr овка
вi;lпсlвiлних ll\,блiкацii.i в ЗМl.
Вttcвiт,-пеttня дiяrlьttос,гi комi,ге,гч
Llepeз соurчlережi : професi ii Hi

llрtlтяl,опt ptlKr I'о"цtlва" tl jlеtlи l,а
cKcllepT},l

Kcl rt i,T eTv

II()стlи }{о Г'о,,ttlва. ч-це1,1 l,.I 1,а

скс rlер,ги

Kc,lшl i,геr,у,

6. IHuta diяльнiсmь
гlост i йно I-tl.iroBa. чJIеtlи l,а

експерти
Kort iTeT,y,

lншi заходи спрямованi на рtl,звит,ок
t I l,lTaH ь ексlлсlгiТ" енерl,озбере}кен }{я.

ви к()рис I аtlltя прир().1н}|\ pecr pci в.

Btl р()ва/lяtе}l l]я,]елен их ],ех tlологI и.

агро1,1роl\t исJIоt]ог() та па"ll иl]}Iо-

енергетич FIог(l KtlM rL,leKc i в

BcbKOl o0,]acTl.
Комi,гет:, питань cBpoiHт,el,paцiT, мiжнаро/lних вiдносин, заjlуl{ення iнвестицili ,га

вних ]акуIIlве.Iь

сrli:tьноr,и. особис,тi сторiгtки членiв
Kt,lп,t iTeтr,,. ст,сlр i lt к и гр()м алс ь Koi' pa,tll
lrри Ol]A.

1.1. l---,.",,l***ffi
i нтеграчiТ. м ilкгlаро:tн их вillнtlсин.
за,:Iучеl{ня itlBecT,lttli й та а}л1.1l,},

llер)(авних закl,пiвель r,

fiн i проlrс,,грсlвськi й об.ilас t,i -l,a

взаt,моjliя :з вi,lпсlвiдн ll лl и

t rpo(l iл ьн и \,l и департа\.,lсl i,га]\l и

ДцЩt л4.'
орr,анiзацiя та провелегtня захс1,1liв

U(Oло гlоIU иреl]ня. навчання.
п iлт,ри м цi" розви,tку сврсlгtсйськот
i н геграчiТ. м iжttаролtl их вiдrIос иlt.
за,цyllеt]ня iнвестицiй та аудит)/
дер)кавн t.]x зак\,гI i ве,,l ь

у ffнi прtlпетрсlвськi й об;lас,гi.

l,2. L[{oM iсяч нil

,нu 
рOаOmu кOм,

[J {oKBapTa"li ьно Гtl"rlова. tl jIetlи ,га

експер r,ll

Kolvt i,t eтy

lй*._.;;.,,,, * 
leкclIcp ги

Ko'l |1,етy 
l

l.j. , Здiйснеr.lr]я ко}Il,ролlо l] дотри]\tаll}lя
L.IинIlоI,о законодавства у робоr,i зi
зверtlеti tlя ]\,I гро]\,Iаjlя }l.

[]ост,iй Htl l'о,цова Ktlп,t i,гету

1.4. [1сlшу,к la налагодI{ення спiвгlрацi з

i гtст,и,гr,-гаr,l Ll громаля l Ic ького
с\,с ll i,rl ьс,гва у .Г(rr i п ро llе,грt,l вс ь к i й

областi. якi ,заГlмаtс),l ься lIи IаtlIlя]\,rt{

I]ос,гiйrrtl I-'сlлова. tlJlе}lи та
ексIlерти
коrл i,t,е,г\,

24

еко jlO гl ч }.lого с I Iря м \, l]atl tlя l з г1 tlTat н ь

охорони лtlвкi.ilля /{н i r tрсlпетровс ькоТ
об.rас,I,i,

K()i\,l Il,el,\,

5.2.

6.1



I-о,цtlва. ч,lеIlи
ексlIерl,и
Kc,l1,1i,ге,гr,

di:tiB обlt d,tt i н ic mра ц ii, с п iл ьн i з ахо0 tt

Bi jltltlси н.,Jа.jlчLlення i нвес,гиtti й т,а

iUд!Д Дqрj!qqцц\Дý_]]199:lЬ, _ _
2. ЗасiOоння Ktllпimem| пlа екс

irр"r*л"*rr ru.И*,t' л.*,r.r"r, " 
--Г-tЦ""'",*,*.',

,jаjlуtlення\l eKctlepT,iB l,a (laxiBuiB у |

сферах : с,вроltейсьltоТ i н теl,рацiТ.

м i;ttнародн их вiднtlси н. зttл),чеti tlя

i нвес r ицiй,|,а а),/lи,г}, лержавliих

Раз на I'o;lotзa. tIJени l,a

екс пертl.|

J. Ореанtlацiя zpoMadcbKo?o ко,tпlролю пlо експерmu,зu diяльносmi dепарmаменmiв,

гlост i йно

ГlБйlБйБ

I Iрсl,гягtlrл року

,taxodu Ko-1ti,

[lротягtlм року

ексIlер,гL|

KilM i-гет,у

I'ollclBa. чле}Iи Ttl

е кс Ilepl,rI
K()l\,l l,rет\,

I'о-пt-lва. tl,I|etl },l

eKcIIepT,11

ком lT,e],v

['orloBa. tlлени

ексIlер,г},I

копл iтe гч

___, __J!l!!!lц!_ц!!_ццц{ l!!!д
3.1. Органiзачiя та ltрtlвелеttня

грONlалськоТ експертизи прlt й ня,тих

рlшень та впровад)ltених заходl l]

посаj{ови]\lи особами ОДА за
llаI]ря мкам и свропейськоТ i нт,еграr tiT.

i N,llЯtнilpo]lllИx BllltiocИtl. За,lYЧеННЯ

i rrвесr,иItiй,га аулиту дер}кtlвних
,]акуп lBeJIb.

I

гку
lx

l.{я

,ва.

.,.!!!
,I

j.]. Орlанiзашiя спi-lьttих Hapa.l t

начаJIьllикоl\t ) правJIl н ня
,]Ot]H 

l lll н boeKOHO]vt lt| но| дlяльн()стl : з

l l профi,rьни]\I зас,г\/пнико]\4 t,олови
l СlЛА: ,зr.стрiчi l,a нарали ,] l-oJlot]oк)

l r.,,lарта|\{еIt,гуекоt-tомi.tлlоI,ороl]ви,гк

i ОДД з vсгок,l вивчеll1-Iя llpoб;tel,lHltx

L _ *цдтань та спiльнtlго Тх вирitllення.__

i з.з. ОпрацкlваtIня заt]дань iзахсчliв
l(1.IbOBlt\ l1рогра\,| вlдllовlдно .lо

] pi,tleHb обласноТ ради л;lя з;liйснегllt
I Kolll,pollк) вик()наllня зав.tаtlь i

i

I laxo.tiB передбаченltх у, [1рограплr

I poJtiltl к.\ ll i,ltttаро,iцttого сttiвробiтнtjllrв

i , прrlittгсграltiйнttr tlptlцeciB la

l ,l,,.,p\l\ ванIlя lI()зltгliвнtlI tt ivi.l;K.r

/[rrillporleгpOBcbKoi обласri rra 20]6 -

l * :ОЦ_рgI,л
4. П|,б,l

-l. |. Участь ) прове/lення консуJ,Iьтаrtiй з

ГРОМ a,'lC ЬК lCT Ю lЦОjlО Il l;lГО'ГOВК И

ltpolttl lиttit' IIp() в}Iсссttня lMitt .ttl
ttиlll{ого ,]акоllодавсr ва YKpaTttlt lз

cr|lcpi r BpolIeйcbKtli' ill l cl paltiT.

l мiжl]ар()дtlt.lх вiднtlсин.,]аjl\,чення

цltl

l
i

l
l

i

l

25
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2.2. Здiйсttеlttlя аналiзу робо,ги Kotvti,l,e гr,.



irrвесrиrtiii ],а ачлит),,церхtавllllх
закl,пiве;lь. а,гако)li розlIоряjlч1.1х
лок\,\,tентlв oL) "1 ilер)(ад\,l l tl l с,граl l l l

р()зшltlрених нарад. кр),I,Jlих с,гсlлiв.
KtlH(lepeHttiй з пи,гаttь с,вропейськоТ
i r1,1 el,pauiT. м irKHapo;1rt их вiдtttlси lt.

залчче}{ня iнвестиrtiй та ачди,г),

лержавl1 1,1x закуп i Be;t ь у-

llH i прогrетровськi й област i з
ti,l. I\ (lсllня\1 гр()\lаJсl,к(lс li tli
rtсtсадсlвих осiб

i rrформашi йt| их ка]\,, Ilall il' щсljlсl
iмttлеп,lентацiТ Уголи rlpo АсоцiацiТ
УкраТна-СС--,га орган iзацiя крr,l,л их
сr,о.,,tiв,га публiчtlих зr,стрiчеЙ з

посламt4 irtоземних ilepжaB та
гlредсl,аts [l l.i капt и м iжнародt{ их

Оргаr-riзачiя,га проведення
М iжнllрсl;1но го еко Llом i.l но гtl форl,му
Dпiргсl llcclnclmic Fогurт DEF 2020
cl liл ьttсl iз управ:l i нrtямl

зо вн i tll tl ьоеKc,ltlопл iч tlоi дiя льнtlcT,i
облдерlкадм i rt icтpartiT.
()рганiзацiя га llр()tsс.lсння
святк\ вання flttя Сврtlпи сtliльltо i l

Учас,гь у llрес-конференLtiях з

I l иl,ан ь с вро пеГlс ькоТ i лrт^еграrtiТ.

м iяtнародн их вijlнt,lси tl. залучеIl1-1я

i нвест,иtli й та а),ilи,l,у дерiкавtlих
зак1,ll i вель. гl i,,1гtlтовка вiлпtlвiлнltх
пчб.iriкацiйr в З]\4l.

Висвi,l,лен ня лiял bHclcTi через
cotlMepelKi. про(lесi й rli сп i;tьtlот,и.
особисr-i стtlрitlки ч.llенiв комi,ге t,y

сr,орiнки I'рсlмалськоi' ради при ()

управ.пiнням зовнiшtlьtlекоtttlмiчнrll' 
l

_L д i я 11ццоп, сlблдерхtадшл i н iст,раrtiТ. _ _-'[

Бере,зеttь ['олова. Ll.цеti и та
експерт,и
кошt i,гетл,

'I'pa 
ве tl ь [-сlлова. ч,гlени l,it

ексI]ер,I,и

ком iT,eTy

Гlро,гягсlм року l Го,,tt,lва. чjIеIiи l,tl

екс IIep]-1,I

копл i,ге,гу

Ilосr-iйнtl ['tlлtlва. tl.1etI и 1,2"l

експер,Iи
ком iT,eтv

6. IHtua diя,цьнiсmь
Го,пtlва. ч jIеl{и -га

екс пертl,.l

кtlпt iTeT,y

I IepLue I-o:ttl ва Kt,lttt iте-гr,

l'o:toBa. ч jleH и

екс IIерти

Kt,llt iTeTy

Го:tt,lвit. tIлеtl и,l,a

ексtlер,г}.|

Korl i,гету,

Кожнi

5. Забезпечеttня вuсвimлення diя.,tьносmi колt
_]

-]

l

IHtlti заходи сlIря\,ltlвагli гtа рtlзвtrток
с вропе t"lc bкtli' i ttTe гра t liT. r,r iжнародн и х
tзiдtltlс и tt. :]a_llvLIetl ня i н весr"и цi й r,a
а\,дt{ Iч llержавних,lакyIli Be.,l ь.

I lос,гiйно

26

4.2 Орl,аrriзаLtiя роOоти гро]\4а/-(с bKOl

коi\.{ l

1.j Koitttti lriBpoKr

4.4

.1.5

4.б.

5.1

5.2,

6.1



l-с,l_пова.
,]ас1,),пн].lки.

I,олови t<t,lпl iT,eTi в_

члеtltt рад.},,

I-o:lc,lBa.

зас гчlll{ики.

ськоТ

року

рок),

ал
)м

) ]\I

i}li

г(

I,(

lIl. lHlшa.riя.lbllicI,1r l D()

I 
l Зrr*.-r- p"r,"ri";tx opl aHi llt,;U_ l I lр.п я

] i.lгp()MaJcbKtlclirГ{rritlprltleгptlBct,Ktti' 
I

ot).|(lcTl .-l() чtlасгl \ ta.\o.]a\ 
1

] r po\la_]cbк()l pa.]}l llри 
1] ryiпропетровськiй iL ,!tr1,1rТщqдЦЦ!lсIРЗЦL!, L

]. I lptleK гtrlt .tiя_tьtriс tb. I lptl lя

]]
]] :___:

l,,Ki--
Голова громадськоi ради
при ЩнiпропетровськiЙ
облдержадмiнiстрацii в.I.кучинськиЙ

гоj]()ви KON,I ll,eTl в.
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