
Інформація  

про роботу громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації  

за І квартал 2019 року 

 

За І квартал 2019 року громадською радою при Харківській обласній державній 

адміністрації проведено: 

 засідань громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації – 2; 

 виїздів районами Харківської області – 7; 

 круглих столів, семінарів, тренінгів, форумів, освітніх марафонів, зустрічей: 30; 

 прямих ефірів, телепередач, прес-конференцій – близько 15. 

Протягом І кварталу 2019 року, члени громадської ради при Харківській обласній державній 

адміністрації активно долучались до організації та проведення різноманітних заходів, семінарів, 

тренінгів, форумів, акцій та конференцій за напрямками, передбаченими планом роботи ради на 2019 

рік. 

Виступали організаторами та учасниками масштабного культурного заходу Харківщини 

«Вертеп-фест 2019». 

Приймали участь у засіданні «Української ради бізнесу» та у форумі «Бюджетна прозорість 

2018» що проводились наприкінці січня у місті Київ. 

Долучались до апаратних нарад в районних державних адміністраціях щодо розвитку бізнесу, 

національно-патріотичного виховання, роботи із ветеранами АТО/ООС, волонтерства тощо. 

На базі ХарРІ НАДУ при Президентові України, членами громадської ради реалізується 

проект «Патріоти до влади» до якого залучено викладачів закладу освіти, представників органів 

влади та місцевого самоврядування. Учасниками стали 70 ветеранів АТО/ООС та волонтери. 

Активом громадської ради, спільно із закладами вищої світи Харкова реалізується ідея 

проектування пам’ятників героям-захисникам незалежності України. 

Члени громадської ради долучались до розширеної наради з керівниками структурних 

підрозділів Дергачівської РДА, установ, організацій, служб району, громадських організацій, 

сільськими та селищними головами. Під час заходу було проведено презентацію «Центру 

моніторінгу та медіаторства» для інтеграції ромів Харківської області. 

Крім того, члени ради брали участь у заході за участю парламентського Комітету з питань 

прав людини, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

освіти і науки України, Державної міграційної служби, радниці міністра закордонних справ, ООН-

жінки, посольства Канади та Офісу Ради Європи в Україні у місті Київ, який був присвячений 

ромській стратегії. 

Членами громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації постійно 

проводяться консультації та збір моніторингу для формування позовних заяв з приводу порушених 

прав громадян ПАТ «Харківміськгаз». 

Також члени ради включались до робочих груп щодо обговорення питань стосовно захисту 

прав дітей. 

Члени громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації на постійній основі 

долучаються до моніторингових груп проекту «Справедливий суд» та відвідують засідання за 

резонансними справами. 

Крім того, членами громадської ради здійснюється громадський контроль неухильного 

виконання вимог ст. 154 КВК України щодо термінів направлення до суду клопотань про 

застосування до засуджених заохочувальних норм законодавства України. 

Члени громадської приймали активну участь в обговоренні і визначенні шляхів і механізмів 

співпраці з КП «Харківський інформаційний центр» щодо поширення технологій і напрацювань у 

сфері відкритих даних на окремі об’єднані територіальні громади Харківської області. Наразі триває 

переговорний процес. 



12 лютого 2019 року членами громадської ради при ХОДА було проведено навчальний 

тренінг на тему: «Координація зусиль та розвиток співпраці між волонтерськими організаціями, 

закладами вищої освіти, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування». Для учасників 

заходу також було організовано показ фільму Володимира Чистиліна «Герої не вмирають». 

Захід реалізувався за ініціативи інститутів громадянського суспільства Харкова разом із 

громадською спілкою «Харківський університетський консорціум» та при підтримці Харківської 

обласної державної адміністрації, у рамках обласної цільової Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016–2020 роки. 

23 лютого члени громадської ради на чолі із головою долучались до проведення у місті 

Чугуєві форуму молоді громад Харківської області «Харківщина молодіжна». 

05 березня 2019 р. члени громадської ради при ХОДА були присутні при проведенні робочої 

зустрічі з Послом Естонії в України Гертом Антсу на тему підтримки місцевих громадських ініціатив 

в Харківській області. На якій було узгоджено графік спільних дій щодо реалізації проекту «Молоді 

лідери для громад», очікується старт проекту з 01 квітня 2019 р. Цільова громада – Пісочинська ОТГ. 

Члени громадської ради постійно долучались до святкування державних свят та пам’ятних 

дат. 

Інформаційне висвітлення роботи громадської ради відбувається на офіційному сайті обласної 

державної адміністрації у рубриці «Громадська рада», на сайті громадської ради при Харківській 

обласній державній адміністрації та на сторінках у соціальних мережах. 


