Звiт про роботу
громадськоТ ради при Боголухiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ
за20|7 piK
Громадськiй радi де жавою вiдведено роль одного з iнститутiв взаемодii

владою.

з

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.1 1.20l0 j\Ъ996
uПро забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiТ державНОi
полiтики) громадську раду при Боголухiвськiй районнiй державнiй адмiнiстраuii
сформовано на установчих зборах iнститутiв громадянського суспiльства
складу увiйшли
Богодухiвського району 02 лютого 2017 року.
7 представникiв мiсцевих громадських iнститутiв.
Склад громадськоТ ради затверджено розпорядженням голови районноi
державноТ адмiнiстрацii вiд 07 лютого 20l7 року N939.
iT складу увiйшли представники таких громадських органiзацiй:
Богодухiвське районне товариство бджолярiв, Богодухiвська районна
органiзацiя BeTepaHiB локапьних вiйн <<еднiсть>, Богодухiвська районна
органiзацiя BeTepaHiB Украiни, Богодухiвська районна громадська органiзацiя
<Союз Чорнобиль Богодухiвщини)), Богодухiвська районна профспiлка
працiвникiв освiти i науки Украiни, громадська органiзацiя <Богодухiвська
народна варта), Богодухiвська районна органiзацiя ВсеукраТнськоi профспiлки
працiвникiв науки, виробництва та фiнансiв.
Перше засiдання громадськоТ ради вiдбулося 16 лютого 2017 року, на
якому здiйсненi першочер говi органiзацiйнi кроки. Обрано керiвництво ради,
затверджено Регламент, Положення та План роботи громадськоi ради на
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20l7 piK.
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громадською радою проведено 4 засiдання, на яких
розглянуто 15 питань: екологiчно-санiтарний стан району та шляхи його
полiпшення; здil".rснення lаходiв, спрямованих на покращення соцiальномедичного захисту, реаб лiтацii BeTepaHiB вiйни, воТнiв-iнтернацiона-пiстiв,
чорнобильцiв, учасникiв а титерористичноi операцiI, проблеми ринку працi та
зайнятостi населення, пр органiзацiю в районi пасажирських перевезень
автобусними маршрутами заг€Lпьного користування, ефективнiсть та якiсть
надання адмiнiстративних послуг I_{eHTpoM надання адмiнiстративних послуг
районноi державноi адмiнiстрацiТ, про стан реалiзацii державноi полiтики у
сферi запобiгання i протl дiТ корупцii на територiТ району, якiсть надання
медичних послуг щодо виявлення iснуючих проблем та спiльного пошуку
шляхiв ix вирiшення, механiзм адресного надання пiльг малозабезпеченим
мешканцям району, виконання земельного законодавства при реформуваннi
аграрного сектора екон мiки, про пiдсумки готовностi господарського
комплексу та об'ектiв соцiальноi сфери району до стапого функцiонування в
осiнньо-зимовий перiод, пенсiйна реформа 2017, розвиток сiмейних фор,
виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
у районi, про стан викон ння на територiТ району Закону УкраТни <Про
Щержавний реестр виборшiв>>, звiт про роботу громадськоТ ради за 2017 piK.
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роцi

Бiльшiсть з цих питань е iнформацiйними. Порядок денний формувався з
урахуванням пропозицiй представникiв громадських органiзацiй, профспiлок та
органiв виконавчоi влади, виходячи зi специфiки та актуа_пьностi питань.
Районною державною адмiнiстрацiсю введено практику заслуховування на

засiданнях громадськоi ради керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноТ
державноi адмiнiстрацii з того чи iншого напрямку дiяльностi або виконання
районних програм.
Практика роботи громадськоI ради при районнiй державнiй адмiнiстрацii
свiдчить, що сьогоднi громадськiсть мас достатньо повноважень аби вносити
пропозицii органам влади та впливати на прийняття важливих рiшень. Члени
ради беруть участь у Bcix заходах як з нагоди державних свят, так i професiйних,
органiзованих органами влади та мiсцевого самоврядування, голова громадськоi
ради О.О.Соловйова включена до складу колегiТ Богодухiвськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацii, член громадськоi ради В.П.Лiтошко € головою
громадськоi ради з питань оборони та вiйськово-патрiотичноi роботи при
районнiй державнiй адмiнiстрачiТ.
Щiяльнiсть громадськоТ ради при районнiй державнiй адмiнiстрацiТ
постiйно висвiтлю€ться на спецiапьно створенiй рубриui <Громадська рада)
офiцiйного веб-сайту районноi державноi адмiнiстрацii.
У подальшiй роботi громадськiй радi потрiбно якнайповнiше виконувати
покладенi на неТ обов'язки та виконувати Bci наданi iй для цього законодавством
iнструменти.
Голова громадськоi ради

о.о.Соловйова

