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Щорічний звіт діяльності громадської ради при Дніпропетровській 
облдержадміністрації за період 05.12.2017— 05.12.2018

Громадська рада при Дніпропетровській облдержадміністрації -  
консультативно-дорадчий орган, ’ утворений з метою сприяння участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики, здійснення 
громадського контролю за діяльністю облдержадміністрації, налагодження 
ефективної взаємодії облдержадміністрації з громадськістю, врахування 
громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради затверджено розпорядженням голови
облдержадміністрації від 05.12.2017 № Р-633/0/3-17 на підставі протоколу 
Установчих зборів з формування складу громадської ради при
Дніпропетровській облдержадміністрації на 2017 -  2019 роки.

Свої повноваження громадська рада здійснює відповідно до Положення 
про громадську раду при Дніпропетровській облдержадміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.06.2018 
№ Р-308/0/3-18, та Регламенту громадської ради при Дніпропетровській 
облдержадміністрації, затвердженого протоколом Громадської ради від 
06.07.2018 №7.

З метою налагодження ефективної роботи громадської ради на першому 
та другому засіданні було затверджено структуру громадської ради, яка 
складається з голови громадської ради, першого заступника голови громадської 
ради, профільних заступників та 11 комітетів з питань:

1) взаємодії із ЗМІ, громадськими організаціями та розвитку 
громадянського суспільства (голова Чередніченко О.Є.);

2) соціального захисту населення, внутрішньо-переміщених осіб, 
ветеранів (в т. ч. АТО), пенсіонерів та людей з інвалідністю (голова 
Іващенко В.П.);

3) науки та освіти (голова Сичевський Е.Л.);
4) молодіжної політики, тендерної рівності, євроінтеграції та
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міжнародних відносин (голова Дідковська В.Ю.);
5) екології, енергозбереження та використання природних ресурсів 

(голова Каракуця В.М.);
6) аграрної політики, землекористування та соціального розвитку села, 

розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та розвитку 
територіальних громад (голова Крещук К.В.);

7) культури, патріотичного виховання, спорту та розвитку козацтва 
(голова Бощановський О.В.);

8) охорони здоров’я (голова Воронько О.Д.);
9) правової політики, забезпечення правоохоронної діяльності та 

взаємодії з органами внутрішніх справ (голова Бойчук П.С.);
10) житлово-комунального, дорожнього господарства, транспорту, 

інфраструктури та благоустрою (голова Ненасін С.А.);
11) бюджетної політики (голова Тараненко І.М.).
Протягом звітного періоду відбулося 11 засідань (включаючи 

сьогоднішнє), на яких розглянуто і обговорено 122 питання щодо різних сферах 
життєдіяльності. На засідання громадської ради запрошувалися заступники 
голови облдержадміністрації та посадові особи облдержадміністрації.

Проведена 1 робоча нарада з головою Дніпропетровської 
облдержадміністрації Резніченком В.М.

Комітетами громадської ради проведено 54 засідання.
До роботи в комітетах залучено 8 представників ІГС, які не увійшли до 

складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації та 
16 експертів.

До громадської ради надійшло 42 звернення громадян, порушені питання 
у зверненнях були обговорені, за цими питаннями визначені виконавці та 
відповідальні.

Члени громадської ради взяли участь у понад 120 заходах, з них у 
37 виступили як організатори.

Комітетом з питань охорони здоров’я громадської ради при 
Дніпропетровській облдержадміністрації проведено особисті 18 прийомів 
громадян.

Громадська рада провела 14 зустрічей з посадовими особами 
департаментів та управлінь облдержадміністрації. Під час таких зустрічей 
члени громадської ради висловлювали свої зауваження та вносили пропозиції 
щодо вирішення проблем мешканців області і удосконалення роботи 
структурних підрозділів облдержадміністрації.

За результатами розгляду питань на засідання громадської ради було 
підготовлено відповідні на звернення, листи, заяви (у кількості 35) за
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спрямуванням до голови облдержадміністрації та керівників структурних 
підрозділів та звернення до міністерств та правоохоронних органів.

Обговорено запропоновані Міністерством юстиції України пропозиції, 
щодо внесення змін до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади та змін до Типового положення про 
громадську раду та розглянуто на засіданні громадської ради, проект 
регіонального плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації 
українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній 
сфері у Дніпропетровській області.

Утворено 11 робочих груп, 2 комісії та взято участь у роботі спільних 
робочих груп і комісій з облдержадміністрації.

Ведеться активна робота стосовно захисту прав учасників бойових дій та 
АТО щодо надання їм якісних медичних послуг, забезпечення житлом, надання 
позик на придбання житла, виплат грошових допомог, а також питань вимушено 
переміщених осіб із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей.

Робота громадської ради висвітлювалась у ЗМІ шляхом розміщення 
публікацій у обласній пресі, матеріалів у Інтернет-виданнях, на офіційній 
сторінці громадської ради у соціальній мережі РасеЬоок.

Забезпечено створення та регулярне наповнення рубрики «Громадська 
рада» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Це є свідчення про 
значний суспільний інтерес до нашої роботи.

Вирішено питання організаційно-технічного забезпечення нашої роботи. 
Нам виділено окремий кабінет 232 у приміщенні облдержадміністрації та 
необхідні меблі.

Невиконані завдання громадської ради у 2018р.:
1) проведення Ярмарку громадських організацій;
2) проведення громадської експертизи діяльності Дніпропетровської 

облдержадміністрації, її структурних підрозділів з питання реалізації державної 
політики в галузі соціального захисту соціально незахищених громадян, які 
внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та 
соціальної підтримки.

Основні завдання громадської ради для роботи в наступному році:
1) посилити роботу з налагодження зв'язків з територіальними 

громадськими радами з метою більш конструктивної і чіткої співпраці;
2) провести громадську експертизу діяльності Дніпропетровської 

облдержадміністрації. Поглибити аналіз проведення реформ;
3) провести зустрічі з представниками об'єднаних територіальних 

громад з метою виявлення недоліків у процесі реформування, надання 
консультативної та правової допомоги;

4) провести Ярмарок громадських організацій.
Шановні члени громадської ради! Дякую Вам за роботу і бажаю енергії, 

наснаги, натхнення та реалізації всіх задумів у наступному році. На нас
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чекатиме важкий 2019 рік, часто невдячна, але вкрай суспільно необхідна 
робота. Впевнений, що в наступному році ми попрацюємо ще краще.

Голова громадської ради
при Дніпропетровський облдержадміністрації
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