
ПРОТОКОЛ № 5 

Засідання громадської ради при Харківській обласній державній 

адміністрації 

 

адреса: м. Харків, Держпром,          13.12.2018 

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

прес-центр ХОДА, 5-й поверх 

 

Присутні: 18 членів громадської ради при Харківській обласній державній 

адміністрації, 1 – співробітник Управління масових комунікацій Харківської 

обласної державної адміністрації. 

 

Порядок денний: 

1. Звіт роботи громадської ради при Харківській обласній державній 

адміністрації за 2018 рік; 

2. Ухвалення проекту плану роботи громадської ради при Харківській 

обласній державній адміністрації на 2019 рік та його затвердження; 

3. Розгляд проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю у Харківській обласній державній адміністрації на 2019 рік; 

4. Розгляд та обговорення проекту Плану заходів з реалізації в Харківській 

області в 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки; 

5. Інше. 

 

По першому питанню слухали: 

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

обласній державній адміністрації за 2018 рік. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило.  

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

Вирішили: Прийняти звіт громадської ради при Харківській обласній 

державній адміністрації до відома та намітити напрямки роботи на 2019 рік. 

 

По другому питанню слухали: 

Курцева О.Ю., який ознайомив присутніх із проектом плану роботи 

громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації на 2019 рік 

та запропонував його затвердити.  

Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

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

Вирішили: Ухвалити та затвердити план роботи громадської ради при 

Харківській обласній державній адміністрації на 2019 рік. 

 

По третьому питанню слухали: 
Курцева О.Ю., який ознайомив усіх присутніх із проектом орієнтовного 

плану проведення консультацій з громадськістю у Харківській обласній 

державній адміністрації на 2019 рік. Повідомив, що пропозиції від громадської 

ради відсутні.  Зазначив, що електронні консультації з обговорення орієнтовного 

плану тривають до 24 грудня.  
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Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

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

Вирішили: Прийняти до відома орієнтовний план проведення консультацій 

з громадськістю у Харківській обласній державній адміністрації у 2019 році. У 

разі наявності пропозицій підготувати і подати їх до 24 грудня 2018 року. 

 

По четвертому питанню слухали:  

Курцева О.Ю., який ознайомив усіх присутніх із проектом плану заходів з 

реалізації в Харківській області в 2019 році Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. 

Чумака О.В., який повідомив усіх присутніх, що пропозиції до вказаного 

проекту плану заходів з реалізації в Харківській області в 2019 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016-2020 роки приймаються до 20 грудня 2018 року. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

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

Вирішили: Прийняти до відома проект плану заходів з реалізації в 

Харківській області в 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. У разі наявності 

пропозицій підготувати і подати їх до 20 грудня 2018 року. 

 

По п’ятому питанню слухали:  

Зеленського М.В., Курцева О.Ю., Чумака О.В., Корсунов Ю.М., які 

запропонували до обговорення ряд питань: 

- проведення громадської експертизи діяльності Харківської обласної 

державної адміністрації; 

- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів та проектів актів, які розробляє Харківська обласна 

державна адміністрація; 

- залучення грошових коштів для проведення експертизи нормативно-

правових актів у 2019 році; 

- спільне проведення проектів та заходів. 

Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

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

Вирішили: Усі запропоновані питання прийнято до відома та намічено 

шляхи їх реалізації. Вирішили зібрати комітети за відповідними напрямками для 

організації роботи за запропонованими питаннями. 

 

Голова громадської ради  

при Харківській обласній  

державній адміністрації      Курцев О.Ю. 

 

Секретар засідання  

громадської ради  

при Харківській обласній  

державній адміністрації      Арісов Р.Г. 


