
ПРОТОКОЛ № 4 

Засідання громадської ради при Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

адреса: м. Харків, Держпром,          06.07.2018 

вул. Сумська, 64, Будинок Рад,      17:00 – 18:00 

прес-центр ХОДА, 5-й поверх 

 

Присутні:19 членів громадської ради при Харківській обласній державній 

адміністрації, співробітники Управління масових комунікацій Харківської 

обласної державної адміністрації. 

 

Порядок денний: 

1. Підведення підсумків роботи громадської ради при Харківській обласній 

державній адміністрації за перше півріччя 2018 року. 

2. Обговорення плану роботи на друге півріччя 2018 року 

3. Обговорення роботи комітетів громадської ради та їх взаємодія із 

Харківською обласною державною адміністрацією. 

4. Різне. 

 

По першому питанню слухали: 

Курцева О.Ю., який зачитав звіт Громадської ради при Харківській обласній 

державній адміністрації за перше півріччя 2018 року. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило.  

Головували: «за» - одноголосно , «проти» - не має , «утримався» - не має. 

Вирішили: Прийняти звіт до відома та намітити напрямки роботи на друге 

півріччя поточного року. 

 

По другому питанню слухали: Курцева О.Ю., Черняєву М. В., Косенко 

В.А., Редіна Б.М., Щербакову О.Л., Цилюрика О.М., Пушкарьова І.В., які 

запропонували додати ряд заходів до плану роботи громадської ради при 

Харківській обласній державній адміністрації на 2018 рік, направлених на: 

 роботу із сім’ями загиблих та постраждалих у зоні АТО; 

 вирішення проблем роботи УкрПошти у районах Харківської області, 

пов’язаної із нестачею співробітників; 

 ведення діалогу щодо проблем створення ОТГ; 

 підтримка у реалізації освітніх проектів на теренах області; 

 профорієнтація молоді; 

 проведення у районах і містах Харківської області круглих столів з 

участю представників органів публічної влади, ГУ НП України в Харківській 

області для обговорення питань з реалізації програми "SMART- CITY" та 

«Безпечна громада» на території Харківської області. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

Головували: «за» - одноголосно , «проти» - не має , «утримався» - не має. 

Вирішили: Надати час членам громадської ради на підготовку пропозицій у 

письмовому вигляді на ім’я голови громадської ради при Харківській 

обласній державній адміністрації та внесення доповнень до плану 



громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації на 2018 

рік. 

 

По третьому питанню слухали: Курцева О.Ю., які запропонував головам 

комітетів надати пропозиції щодо взаємодії із Харківською обласною 

державною адміністрацією і вирішити проблемні питання у робочому 

порядку. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

Головували: «за» - одноголосно , «проти» - не має , «утримався» - не має. 

Вирішили: Надати головам комітетів час на підготовку пропозицій щодо 

взаємодії із Харківською обласною державною адміністрацією і вирішити 

проблемні питання у робочому порядку. 

 

По четвертому питанню слухали: Трубчанова В.М., який запропонував 

підготувати інформаційний плакат щодо діючої громадської рада при 

Харківській обласній державній адміністрації із контактною інформацією та 

провести інформаційну кампанію. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

Головували: «за» - одноголосно , «проти» - не має , «утримався» - не має. 

Вирішили: Підготувати макет інформаційного плакату та подати на 

погодження всім членам громадської ради при Харківській обласній 

державній адміністрації.  

Призначити відповідальним по даному питанню: Редіна Б.М. 

 

Всі питання порядку денного вирішено. Голова громадської ради при 

Харківській обласній державній адміністрації Курцев О.Ю. закрив 

збори. 

 

Голова  

громадської ради  

при Харківській обласній  

державній адміністрації      Курцев О.Ю. 

 

Секретар засідання  

громадської ради  

при Харківській обласній  

державній адміністрації      Арісов Р.Г. 


