ЗВІТ
про підсумки роботи Громадської ради
при Голованівській районній державній адміністрації за 2015 рік.
Згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» 19 лютого 2015 року установчими зборами, за участю громадських,
та профспілкових організацій, було обрано Громадську раду при
Голованівській районній державній адміністрації.
До її складу увійшли 9 осіб.
Склад громадської ради, з урахуванням протоколу установчих зборів, було
затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20
лютого 2015 року № 35-р «Про новий склад громадської ради при районній
державній адміністрації».
Перше засідання з обрання керівних органів ради відбулося 02 квітня 2015
року. Головою було обрано Ткачук Валентину Львівну, голову Голованівської
районної організації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України»,
секретарем – головного спеціаліста відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.
У червні 2016 року відповідно до розпорядження голови
райдержадміністрації від 06 червня 2016 року №152-р «Про склад колегії
районної державної адміністрації» голову Громадської ради при районній
державній адміністрації Ткачук В.Л. було введено до складу колегії
Голованівської райдержадміністрації.
Громадська рада працювала відповідно до затвердженого плану роботи.
Протягом звітного періоду відбулось засідань, на яких були розглянуті 12
питань, а саме:
1.
Обрання голови Громадської ради при Голованівській районній
державній адміністрації.
2.
Затвердження плану роботи Громадської ради при районній
державній адміністрації на 2015 рік.
3.
Затвердження регламенту Громадської ради.
4.
Реалізація прав дітей в районі.
5.
Формування спроможних територіальних громад.
6. Про стан соціального захисту населення в Голованівському районі.
7. Соціальна адаптація демобілізованих учасників АТО
8. Про стан соціального захисту населення в Голованівському районі.
9. Соціальна адаптація демобілізованих учасників АТО
10. Про надання пропозицій щодо перейменування Кіровоградської області.
11.
Соціальний захист
інвалідів в Голованівському районі.
12. Звіт роботи Громадської ради за 2015 рік та затвердження плану роботи
на 2016 рік.

За підсумками засідання Громадської ради при Голованівській
райдержадміністрації, яке відбулося 28 травня 2015 року було видано
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розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.06.2015 №138-р
«Про виконання рішення Громадської ради при районній державній
адміністрації про посилення роботи в районі у сфері захисту прав дитини,
профілактики правопорушень та попередження дитячої злочинності».
Слід зазначити, що засідання Громадської ради проводилися за участю
першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника
голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної
адміністрації, що сприяло її ефективній роботі. На засідання запрошувалися
керівники та спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації.
Члени Громадської ради брали активну участь в публічних заходах,
відповідно до орієнтованого плану проведення райдержадміністрацією
консультацій з громадськістю. Так, члени Громадської ради, брали участь у
засіданні круглого столу 09 грудня 2015 «Децентралізація влади – шлях до
народовладдя», де обговорювалося питання добровільного об’єднання
територіальних громад, засіданні круглого столу до Дня Чорнобильської
катастрофи, до 150 – річчя від дня народження М.Грушевського та інших.
Крім того, члени Громадської ради брали активну участь у відзначення
державних свят, календарних дат та проведенні культурно – мистецьких заходів
в районі.
Діяльність громадської ради висвітлювалася на офіційному веб – сайті
районної державної адміністрації у рубриці «Громадська рада» та у місцевих
ЗМІ.
Голова Громадської ради

ТКАЧУК В.Л.

