
ГРОМАДСЬКА РАДА
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

ПЛАН РОБОТИ НА 2019 РІК

Затверджено
на засіданні громадської ради при 
Дніпропетровській облдержадміністрації 
05 грудня 2018 року

м. Дніпро.



Додаток № 4 
до протоколу № 11 
засідання громадської ради 
при Дніпропетровській 
облдержад мі ністрації 
від 05.12.2018

№
з/п

Зміст заходу Місце
проведення

заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6
Організаційні заходи

1. Проведення засідань громадської 
ради

ОДА, пр. 
О. Поля, 1

щомісяця Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР

•

2. Участь у засіданні колегії 
Дні пропетровської 
облдержадміністрації

ОДА, пр. 
О. Поля, 1

Згідно 3 
планом

Голова ГР

3. Участь у роботі комісій та робочих 
груп при Дніпропетровській 
облдержадміністрації

ОДА, пр. 
О. Поля, 1

Протягом
року

Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів, члени ГР

4. Участь у спільних організаційно- 
масових заходах згідно з планом

ОДА, пр. 
О. Поля, 1

Протягом
року

Голова ГР 
Перший заступник
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Дні пропетровської 
облдержадміністрації

Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів, члени ГР

5. Підготовка матеріалів для 
розміщення на сайті ГР та 
офіційному веб-сайті 
Дні пропетровської 
облдержадміністрації

ОДА, пр. 
О.Поля, 1

Протягом
року

Секретар ГР 
Перший заступник 
Голови ГР

6. Підготовка запитів та проведення 
громадської експертизи діяльності 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації

ОДА, пр. 
О.Поля, 1

Протягом
року

Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів, голови 
робочих груп

7. Заслуховування керівників 
структурних підрозділів 
Дніпропетровської 
облдержадміністрації з питань 
виконання власних та делегованих 
повноважень

ОДА, пр. 
О.Поля, 1

Протягом
року

Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів

8. Підготовка та подання до 
облдержадміністрації пропозицій 
до орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю, а також щодо 
проведення

ОДА, пр. 
О.Поля, 1

Постійно Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів

з



консультацій, не передбачених 
таким планом

9. Підготовка та подання пропозицій 
щодо організації 
консультацій з громадськістю

ОДА, пр. 
О. Поля, 1

Постійно Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів

10. Збір, узагальнення та надання до 
облдержадміністрації інформації 
про пропозиції інститутів 
громадянського суспільства щодо 
вирішення питань, які мають 
важливе суспільне значення

ОДА, пр. 
О.Поля, 1

Постійно Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів

Засідання громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду
1 . Стан викладання у закладах 

освіти Дніпропетровщини 
предмету “Захист Вітчизни”. 
Національно-патріотичне 
виховання дітей, юнацтва та 
молоді. Перспективи козацько- 
лицарського виховання в 
навчальних закладах області. 
Відродження традицій 
Українського козацтва та Січей. 
С т рат егія національно- 
пат ріот ичного виховання діт ей  
т а м олоді на 2 0 1 6  -  2 0 2 0  рр.

ОДА, пр. 
О.Поля, 1

Протягом
року

Комітет з питань науки 
та освіти;
Комітет з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Проект методичних 
рекомендацій 
вчителям та 

освітянським 
інститутам 

громадянського 
суспільства
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Указ П резидент а України від  
13.10. 2 0 1 5  №  580/2015; пост анова  
В Р У  від  12 .05 .2015  №  3 7 3 -VIII 
“П ро вш анування гер о їв  А ТО  т а  
вдосконалення національно- 
пат ріот ичного виховання діт ей  
т а м ол од і ”.

•

2. Культурологія, українознавство та 
релігієзнавство в навчальних 
програмах мережі освітніх 
закладів Дніпропетровщини

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Комітет з питань науки 
та освіти

Пропозиції змін до 
програми розвитку 

освіти

3. Проведення конкурсу мистецьких 
проектів серед громадських 
організацій, національних 
товариств, творчих спілок 
Дніпропетровщини 
Положення про організацію та 
проведення мистецьких конкурсів 
затверджено наказом Міністерства 
інформаційної політики України 
від 22.06.2017 №71.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Голова ГР 
Перший заступник 
Голови ГР
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів, голови 
робочих груп

Мистецькі проекти 
ГО, на виконання 

яких надається 
фінансова 

підтримка з 
бюджету області

4. Проект обласного бюджету на 
2019 рік

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Комітет з питань 
бюджету

Експертний
висновок.

Пропозиції щодо 
покращення 
формування 

цільових 
бюджетних
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програм
5. Інформаційні звіти про хід 

виконання протягом 2019 року 
Програми підтримки 
агропромислового комплексу 
Дніпропетровської області у 2017 
-  2021 роках

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Щоквартальні Комітет з питань 
аграрної політики, 
землекористування та 
соціального розвитку 
села,
розвитку місцевого 
самоврядування, 
децентралізації та 
розвитку територіальних 
громад

Пропозиції щодо 
внесення змін і 
доповнень до 

програми 
підтримки 

агропромислового 
комплексу 

Дніпропетровської 
області у 2017 — 

2021 роках

6. Стан і перспективи розвитку 
природно-заповідного фонду у 
Дніпропетровській області.
Закон  “П ро природно-заповідний  
ф он д України ” в ід  16 .06 .1992  
№  2456-Х П  (Ред. в ід  03 .09 .2017)

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Травень -  
липень

Комітет з питань 
екології,
енергозбереження та 
використання природних 
ресурсів

Публікація у ЗМІ

7. Організація проведення в області 
місячника озеленення, прибирання 
та благоустрою та Дня довкілля. 
Закон України “П ро благоуст рій  
населених пункт ів ” т а Указ 
П рези ден т а України від  06.08.
1998  №  8 5 5 /9 8  “П ро Д ен ь  
довкілля  ”

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Квітень-  
травень

Комітет з питань 
екології,
енергозбереження та 
використання природних 
ресурсів

Поліпшення стану 
довкілля, 

упорядкування 
сміттєзвалищ

8. Державна регіональна політика 
сфери охорони здоров’я у 
функціонуванні державних і

ОДА,
пр. О.Поля, 1

II- III
квартали

Комітет з питань охорони 
здоров’я

Пропозиції до 
програм 

медичного
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комунальних медичних установ і 
закладів Дніпропетровщини. 
Особливості надання медичних 
послуг вразливим верствам 
населення.
Закон України від  19.11.1992  
№ 2 8 0 1 -XII. (Ред. від  01 .01 .2016) 
“О снови закон одавст ва України  
про охорону здоров'я  ”
КМУ. П ост анова  від 17 .07 .1998  
№  1303. (Ред. в ід  30 .09 .2017) “П ро  
впорядкування безоплат ного т а  
пільгового  відп уску лікарських  
засоб ів  за  рец еп т ам и  л ікарів у  р а з і  
ам булат орного  лікування окрем их  
груп  населення т а за  певними  
кат егоріям и захворю ван ь ’’.

обслуговування
населення

9. Запобігання насильству над дітьми 
в сім’ї та школі.
Закон України “П ро запобігання  
т а прот идію  дом аш ньом у  
н а си л ьст ву’’. (Док. 2229-19, чин
ний, редакц ія  в ід  07.12 .2017).

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Травень -  
червень

Комітет з питань 
молодіжної політики, 
тендерної рівності, 
євроінтеграції та 
міжнародних відносин

Публікації на веб- 
сайті ОДА, у ЗМІ

10. Контроль за дотриманням 
соціальних стандартів та 
державних соціальних гарантії у 
мережі закладів соціальної 
інфраструктури.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

III квартал Комітет з питань 
соціального захисту 
населення, внутрішньо 
переміщених осіб, 
ветеранів (у т. ч. АТО),

Експертний 
висновок для 

Дні пропетровської 
ОДА
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Закон України від 0 5 .1 0 .2 0 0 0  “П ро  
держ авн і соціальні ст андарт и т а  
держ авн і соціальні га р а н т ії”'. 
(Чинний, Ред. в ід  07 .04 .2012)

пенсіонерів та людей з 
інвалідністю

11. Підтримка волонтерської 
діяльності у сферах соціального 
захисту населення області.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Протягом
кварталу

Комітет з питань 
соціального захисту 
населення, внутрішньо 
переміщених осіб, 
ветеранів (у т. ч. АТО), 
пенсіонерів та людей з 
інвалідністю

Публічна 
інформація 
на веб-сайті 

Дніпропетровської 
ОДА

12. Обговорення проблемних питань, 
пов’язаних з отриманням 
земельних ділянок для учасників 
бойових дій та АТО.
Указ П резидент а України від  
1 8 .0 3 .2 0 1 5 №  150/2015 (Ред. 
07 .10 .2015). “П ро додат кові 
заходи щ одо соціального захист у  
учасн и к ів  ант ит ерорист ичної 
о п е р а ц ії”.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Вересень -  
жовтень

Комітет з питань 
соціального захисту 
населення, внутрішньо 
переміщених осіб, 
ветеранів (в т.ч. АТО), 
пенсіонерів та людей з 
інвалідністю

Пропозиції щодо 
посилення 

адміністративної 
відповідальності за 

порушення прав

13. Стан соціального забезпечення 
прав учасників бойових дій та 
учасників АТО: на працю 
(підвищенням кваліфікації), на 
охорону здоров’я, на 
психологічну та фізичну 
реабілітації.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Листопад -  
грудень

Комітет з питань 
соціального захисту 
населення, внутрішньо 
переміщених осіб, 
ветеранів (у т. ч. АТО), 
пенсіонерів та людей з 
інвалідністю

Проект
розпорядження 

голови ОДА щодо 
посилення 
соціальних 

гарантій учасникам 
бойових дій і АТО
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Закон від  22 .1 0 .1 9 9 3  №  3 5 5 1 -XII. 
Ред. від  01 .07.2017. “П ро ст ат ус  
вет еран ів війни, га р а н т ії Ьс 
соц іального  захист у  ”.

14. Напрацювання програми 
“Запобігання негативних явищ у 
молодіжному середовищі” 
“Ціннісні орієнтації сучасної 
української молоді”. В ерховна  
Р а д а  України; пост анова, 
(Р еком ендації в ід  2 3 .0 2 .2 0 1 7  
№  1 9 0 8 -VIII)

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Червень -  
жовтень

Комітет з питань 
молодіжної політики, 
тендерної рівності, 
євроінтеграції та 
міжнародних відносин

Проект цільової 
обласної програми

15. Вивчення, моніторинг та 
заслуховування дотримання 
містобудівного та пам’ятко- 
охоронного законодавства України 
на проблемних забудовах 
м. Дніпра та Дніпропетровської 
області.
Закон України від  0 8 .0 6 .2 0 0 0  
№  1805-III (Ред від. 03 .08 .2017)  
“П ро  охорону культ урної 
спадщ ини  ”

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Протягом 
І -  II кварталу

Комітет з питань
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспорту,
інфраструктури та
благоустрою;

Комітет з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Оновлення реєстру 
пам’яток 

архітектури та 
містобудування 

Дніпропетровщини

16. Проблеми імплементації 
оновленого законодавства про 
об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Травень Комітет з питань 
житлово-комунального, 
дорожнього 
господарства,

Публікація 
коментарів 

(роз’яснень) до 
Закону у ЗМІ
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Закони України: “П ро об  ’єднання  
співвласників багат окварт и рн ого  
б уд и н к у’’ (Ред. в ід  19.07. 2017). 
“П ро особливост і здійснення  
права власност і у  
багат окварт ирном у б уд и н к у” 
(ред. від  2 3 .0 7 .2 0 1 7 )

транспорту, 
інфраструктури та 
благоустрою;

Комітет з питань 
правової політики, 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності та взаємодії з 
органами внутрішніх 
справ

17. Розвиток та утримання мережі 
автомобільних доріг, організації та 
безпеки дорожнього руху.
Порядок спрямування коштів 
державного дорожнього фонду. 
Зат вердж ен ого  пост ановою  К М У  
від  1 -. 1 2 .2 0 1 7 №  1085.

ОДА,
пр. О. Поля, 1

Протягом 
I I - I I I  

кварталу

Комітет з питань
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспорту,
інфраструктури та
благоустрою;

Публікація на веб- 
сторінці

громадської ради на 
сайті ОДА та ЗМІ

18. Аналіз рівня кваліфікації 
управлінського персоналу ОДА. 
Його навчання, підвищення 
кваліфікації, атестація.
Порядок сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади. 
П ост анова К М У  № 9 7 6  
від  05.11.2008.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Протягом 
І -  II кварталу

Голова ГР, Перший 
заступник Голови ГР, 
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів, керівники 
робочих груп

Експертні висновки 
щодо недоліків 

системи управління 
областю
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19. Підвищення якості і прозорості 
надання адміністративних послуг 
(ЦНАП). Впровадження 
моніторингу функціонування 
ЦНАП
План дій  із впровадж ення  
Ініціат иви "П арт нерст во  
«Відкрит ий У ря д»" у  2 0 1 6  -  2 0 1 8  
роках. Р озпорядж ення  
від  3 0 .1 1 .2 0 1 6  р . № 9 0 9 - р

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Протягом 
II -  III

кварталу

Комітет з питань 
аграрної політики, 
землекористування та 
соціального розвитку 
села,
розвитку місцевого 
самоврядування, 
децентралізації та 
розвитку територіальних 
громад

Пропозиції щодо 
оптимізації 

надання послуг 
ЦНАП’ами

20. Е-демократія у програмах і 
практиці публічного життя 
Дніпропетровщини в контексті 
відповідного законодавства 
України (здобутки і проблеми) 
План дій  із впровадж ення  
Ініціат иви "Парт нерст во  
«Відкрит ий У ря д»" у  2 0 1 6 -2 0 1 8  
роках.
Про схвалення Концепції розвитку 
електронної демократії в Україні 
та плану заходів щодо її реалізації. 
Р озпорядж ення КМУ, док. 797- 
2017-р , Ред. в ід  08.11.2017.

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Квітень -  
травень

Голова ГР, перший 
заступник Голови ГР, 
Профільні заступники 
Голови ГР, керівники 
комітетів, керівники 
робочих груп

Методичні 
матеріали для 

громадських рад 
при місцевих 

держадміністраціях
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21. Проведення заходу "Холодний Яр" Черкаська обл., 
село Мельники

Квітень Комітет з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Координаційна рада з 
питань козацтва при 
Дні пропетровські й 
обласній раді (за згодою)

Виконання заходу

22. Захід Міжнародна виставка собак. м.
Новомосковськ

Друга
половина
травня

Голова Комітету з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Виконання заходу

23. Козак фест. Фестиваль не скореної 
нації.

Липень Комітет з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Координаційна рада з 
питань козацтва при 
Дні пропетровс ькі й 
обласній раді (за згодою)

Виконання заходу

24. Проведення заходів до дня пам’яті 
кошового отамана Запорозької 
Січі Сірка І.Д.

Нікопольський 
район, село 
Капулівка

10-12 серпня Комітет з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Управління культури

Виконання заходу
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національностей і релігій 
ОДА, Нікопольська 
райдержадміністрація (за 
згодою)

25. Проведення заходів з нагоди 
Покрови Пресвятої Богородиці та 
дня Українського козацтва

ОДА,
пр. О.Поля, 1

14 жовтня Комітет з питань 
культури, патріотичного 
виховання, спорту та 
розвитку козацтва

Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю ОДА,

Виконання заходу

26. Проведення круглих столів 3 
питань історії розвитку 
Українського козацтва

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Раз на квартал Комітет з питань 
культури, релігії, 
патріотичного виховання, 
спорту та розвитку 
козацтва

Виконання заходу

27. Розгляд питань щодо оптимізації 
маршрутної мережі області, зміни 
напрямків руху внутрішньо- 
обласних автобусних маршрутів 
загального користування або 
відкриття нових маршрутів згідно 
з пропозиціями, які надійшли від 
громадян та автотранспортних 
підприємств

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Щоквартально Комітет з питань
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспорту,
інфраструктури та
благоустрою;

Забезпечення 
попиту на 
перевезення
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28. Організація заходів щодо 
забезпечення безпеки виконання 
пасажирських автоперевезень

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Щомісячно Комітет з питань
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспорту,
інфраструктури та
благоустрою

Зниження кількості 
випадків порушень 
ПДР, а також 
кількості скоєння 
ДТПз
транспортними 
засобами що 
виконують 
пасажирські 
перевезення

29. Розгляд поточних питань щодо 
функціювання обласної 
транспортної інфраструктури та 
вуличнодорожньої мережі

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Щомісячно Комітет з питань
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспорту,
інфраструктури та
благоустрою;

Підвищення 
надання якості 
транспортних 
послуг населенню, 
забезпечення 
безперебійного 
функціювання 
обласної дорожньої 
мережі

ЗО. Здійснення аналізу економічної 
обґрунтованості тарифів на 
пасажирські автоперевезення

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Кожні півроку Комітет з питань
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспорту,
інфраструктури та
благоустрою

Здійснення аналізу
економічної
обґрунтованості
тарифів на
пасажирські
автоперевезення

31. Організація проведення 
розширених нарад круглих столів,

ОДА,
пр. О.Поля, 1

Раз на квартал Комітет з питань 
житлово-комунального,

Забезпечення
взаємодій
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конференцій з питань роботи 
обласної транспортної 
інфраструктури та дорожнього 
господарства

Голова громадської ради
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації



дорожнього посадових осіб
господарства, виконавчих органів
транспорту, та громадськості
інфраструктури та
благоустрою

О.В.МОТРКЖ
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