
 

 

Звіт про роботу Громадської ради у 2017 році 

 

23 лютого 2017 року на установчих зборах представників громадянського 

суспільства сформовано новий склад Громадської ради при 

облдержадміністрації, до якого увійшла 71 особа. Згідно заяв виключено зі 

складу Громадської ради 3 чол., за невідвідування засідань — 2. На 1 січня 

2018 року склад Громадської ради — 66 представників інститутів 

громадянського суспільства  

Відбулось п’ять засідань Громадської ради, де було розглянуто 35 

питань.  

Затверджено Положення про Громадську раду та Регламент, 

орієнтовний план роботи на 2017 рік.  

В складі Громадської ради створено 20 комітетів та президія, обрано 

першого заступника голови Громадської ради.  

Громадська рада надіслала до ВРУ, КМУ та МОЗ України пропозиції 

щодо медичної реформи, налагодження роботи КЗ «Чернігівська обласна 

станція переливання крові», до КМУ — щодо продовження терміну дії 

державних житлових програм, які адмініструє Держмолодьжитло,  Нацраді 

України з питань телебачення та радіомовлення — щодо надання Концерну 

РРТ ліцензії провайдера цифрового мовлення, з огляду на те, що такий 

оператор міг би забезпечити покриття прикордонних районів цифровим 

вітчизняним телесигналом.  

Громадська рада ініціювала проведення облдержадміністрацією 

конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Обласний 

молодіжний центр», внесення змін до обласних програм з національно-

патріотичного виховання на 2017-2020 роки та «Молодь Чернігівщини» на 

2018-2020 роки», розробила пропозиції щодо посилення участі Громадської 

ради в розробленні обласних програм, контролі за їх виконанням. 

Рекомендувала облдержадміністрації поновити діяльність робочої групи з 

моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого 

функціонування комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк 

«Ялівщина» Чернігівської обласної ради. 

Громадська рада співпрацювала з Чернігівською обласною радою. За її 

ініціативою при обласній раді створено дві робочі групи, які розглядають 

питання підготовки номінаційного досьє для включення культурної 

спадщини Чернігівщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та щодо 

вивчення ситуації, що склалася у відділення 11 КЛПЗ Чернігівська обласна  

психоневрологічна лікарня», перспектив використання будівлі цього 

відділення. Громадська рада запропонувала обласній раді організувати 

проведення публічного громадського обговорення питання передачі 

державних енергетичних мереж, розташованих на території населених 

пунктів області, в спільну комунальну власність територіальних громад 

Чернігівської області. 
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10 березня відбулася зустріч голови облдержадміністрації з членами 

Громадської ради, 15 вересня  — з членами її президії. Були обговорені 

питання налагодження співпраці облдержадміністрації та Громадської 

ради, актуальні питання розвитку області.  

Голова Громадської ради та голови комітетів Громадської ради включені 

до складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, колегій 

структурних підрозділів облдержадміністрації.  

На виконання обласної Програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» у 

2017 році Департаментом інформаційної діяльності та зав’язків з 

громадськістю облдержадміністрації закуплені для забезпечення підтримки 

діяльності Громадської ради ноутбук, багатофункціональний пристрій для 

копіювання, сканування та друку, відеопроектор. Частково оновлені меблі в 

приміщені, де проходять засідання президії Громадської ради та «круглих 

столів». 

У 2017 році, починаючи з липня, відбулось 6 засідань президії 

Громадської ради, одне засідання президії (15 грудня) не відбулось з причини 

відсутності кворуму. З метою більш відповідального ставлення голів 

комітетів до роботи, президією запропоновані зміни до Регламенту 

Громадської ради при облдержадміністрації. 

У 2017 році 11 комітетів Громадської ради організували десять засідань 

за «круглим столом» (деякі з них готували два комітети), де розглядалися 

питання запровадження ринку землі, реалізації медичної реформи, 

забезпечення хворих компонентами та препаратами крові на Чернігівщині, 

якості питної води, проект реконструкції парку ім. Коцюбинського в 

м. Чернігові та інші питання.  

Загалом Громадською радою у 2017 році розіслано 88 листів. Листи 

Громадської ради та відповіді на них надсилалися членам Громадської ради 

на їх електронні пошти. 


