ЗВІТ
про підсумки роботи Громадської ради
при Голованівській районній державній адміністрації за
2017-2018 роки.
Склад громадської ради було затверджено розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 20 лютого 2017 року № 49-р «Про новий
склад громадської ради при районній державній адміністрації». До її складу
входить 10 осіб. Голова Громадської ради при районній державній адміністрації
Гаврищук Євгенія Леонідівна, голова Голованівської районної організації
ветеранів України, заступник Дідоренко Іван Дмитрович, голова районної
громадської організації інвалідів – учасників бойових дій.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 15 березня
2017 року № 68-р «Про склад колегії районної державної адміністрації» голову
Громадської ради при районній державній адміністрації Гаврищук Є.Л. було
введено до складу колегії Голованівської райдержадміністрації.
Громадська рада працювала відповідно до затвердженого плану роботи на
2017-2018 роки. Протягом звітного періоду відбулось 9 засідань Громадської
ради, на яких були розглянуті 26 питань, а саме:
1. Про медичну реформу. Створення госпітальних округів. Робота
фельдшерсько – акушерських пунктів.
2. Соціальний захист вразливих верств населення у Голованівському районі.
3. Про стан та проблеми розвитку земельних відносин у Голованівському
районі та отримання земельних ділянок учасниками АТО.
4. Відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.
5. Про національно – патріотичне виховання молоді.
6. Про виконання колективних договорів на підприємствах в установах та
організаціях району.
7. Про стан профілактики злочинності у Голованівському районі.
8. Про припинення членства у Громадській раді Ткачук В.Л. та введення до
складу Громадської ради Кравченко Л.А., голову Голованівської районної
організації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів “Союз
організацій інвалідів України” .
9. Про пенсійну реформу.
10. Про екологічну безпеку та охорону навколишнього природного
середовища в районі.
11. Про
стан виконання районної програми сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2016-2020 роки.
12. Децентралізація: стан справ та перспективи розвитку району.
13. Проект програми соціального та економічного розвитку району на 2018
рік.
14. Про затвердження звіту за 2017 рік та плану роботи Громадської ради при
райдержадміністрації на 2018 рік.
15. Про надання пропозицій та обговорення Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на 2018 рік.
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Про хід впровадження медичної реформи.
Профілактика поширення наркоманії та пропаганди здорового способу
життя серед дітей та молоді.
18. Про створення добровільних народних дружин на територіях сільських та
селищних рад.
19. Про стан виконання районної цільової програми «Питна вода
Голованівського району на 2013-2020 роки».
20. Про стан забезпечення зайнятості пільгових категорій населення службою
зайнятості.
21. Аналіз проведення оздоровлення компанії дітей району влітку 2018 року.
22. Аналіз стану автомобільних доріг у районі.
23. Моніторинг харчування дітей в шкільних їдальнях району.
24. Про стан виконання районної цільової соціальної програми «Молодь
Голованівщини» на 2016-2020 роки.
25. Надання пропозицій до орієнтовного плану роботи Громадської ради на
2019 рік.
26. Надання пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2019 рік.
Слід зазначити, що засідання Громадської ради проводилися за участю
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П., що сприяло
її ефективній роботі. На засідання запрошувалися керівники та спеціалісти
структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій селища.
Члени Громадської ради брали активну участь в публічних заходах,
відповідно до орієнтованого плану проведення райдержадміністрацією
консультацій з громадськістю, у засіданнях круглого столу, розширених
нарадах та інших заходах. 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.
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Заступник голови Громадської ради
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