
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокольне рішення 

громадської ради № 3 

від 02 квітня 2015 року 

  

ПЛАН РОБОТИ 

громадської ради при Березнівській районній державній адміністрації 
на 2015 рік 

  

№ п\п Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1. Засідання громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду 

1 Про соціальний захист, фінансову, 
матеріальну та медичну допомогу воїнам 
АТО та їх сімей. Розроблення проекту 
цільової програми соціального захисту, 
фінансової, матеріальної та медичної 
допомоги воїнам АТО та їх сімей в 
Березнівському районі та винесення на 
розгляд районної ради 

ІІ квартал Гулевич В.В., 
секретаріат 
громадської 

ради 

2. Про діяльність органів влади, 
правоохоронних органів щодо запобігання і 
протидії корупції в Березнівському районі 

ІІ квартал Вишняк Я.О., 
секретаріат 
громадської 

ради 

3. Про діяльність та контроль діяльності 
культурно-розважальних закладів 
Березнівського району 

ІІ квартал Зайченко О.П., 
секретаріат 
громадської 

ради 

4. Про обговорення стану виконання районного 
бюджету на 2015 рік 

щоквартально Беженар Г.М., 
секретаріат 
громадської 

ради 

5. Про перевірку законності приватизації та 
передачі об’єктів в оренду з комунальної 
власності району 

ІІ квартал Вишняк Я.О., 
секретаріат 
громадської 

ради 

6. Про національну, інформаційну, оборонну 
безпеку, цивільний контроль, національно-
патріотичне виховання в Березнівському 
районі 

ІІ квартал Зайченко О.П., 
секретаріат 
громадської 

ради 

7. Про визнання Росії агресором ІІ квартал секретаріат 



громадської 
ради 

8. Шляхи та інструменти здійснення 
громадського контролю за використанням 
бюджетних коштів. Про публічний контроль 
закупівель: відкритість інформації, контроль 
цін, відкритість тендерів, відкритий доступ 
для громадян конкретної та правдивої 
інформації щодо: 

-оголошень про проведення тендерів; 
-поданих тендерних пропозицій; 
-підсумкових результатів та 
переможців. 

ІІІ квартал Беженар Г.М., 
секретаріат 
громадської 

ради 

9. Про благоустрій в місті Березне, 
затвердження Генерального плану міста, 
впорядкування порядку надання дозволів на 
встановлення малих архітектурних форм в 
місті, пам’ятників та пам’ятних знаків 

ІІІ квартал Кравчук О.Й., 
секретаріат 
громадської 

ради 

10. Про розвиток сфери паркування та 
упорядкування паркувального простору в 
місті Березне 

ІІІ квартал Кравчук О.Й., 
секретаріат 
громадської 

ради 

11. Про доцільність побудови ГЕС в с.Губків та 
збереження річки Случ (дамбування русла 
річки) 

ІІІ квартал Авакумов М.С., 
секретаріат 
громадської 

ради 

12. Про відновлення пільг для жителів 4 зони 
радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

ІІІ квартал Гулевич В.В., 
секретаріат 
громадської 

ради 

13. Про негативний вплив на екологію та 
здоров’я жителів м.Березне 

ІІІ квартал Гулевич В.В., 
секретаріат 
громадської 

ради 

14. Про ліквідацію спадщини комуністичного 
минулого 

ІІІ квартал Секретаріат 
громадської 

ради 

15. Про урочисте відзначення 70-х роковин з дня 
смерті Миколи Буховича, священика, 
засновника Товариства «Просвіта» в 
м.Березне 

IV квартал Секретаріат 
громадської 

ради 

16. Про програму соціально-економічного та IV квартал Секретаріат 



культурного розвитку Березнівського району 
на 2016рік; 

  

громадської 
ради 

17. Про встановлення дотації на утримання корів IV квартал Авакумов М.С., 
секретаріат 
громадської 

ради 

2. Публічні заходи громадської ради 

1. Засідання круглого столу на тему: «Про стан 
пасажирських перевезень у Березнівському 
районі» 

ІІ квартал Секретаріат 
громадської 

ради 

4. Засідання круглого столу на 
тему: «Децентралізація влади і реформа 
місцевого самоврядування» 

ІІІ квартал Секретаріат 
громадської 

ради 

2. Засідання круглого столу на 
тему: «Ефективність впровадження медичної 
реформи на місцевому рівні» 

ІІІ квартал Секретаріат 
громадської 

ради 

3. Засідання круглого столу на тему: «Сучасний 
стан судоустрою. Реформування судової 
системи в України»» 

IV квартал Секретаріат 
громадської 

ради 

3. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради 

1. Висвітлення в ЗМІ засідань громадської ради 
та її робочих органів 

  

постійно Рачковська І.В. 

2. Висвітлення діяльності громадської ради на 
офіційному веб-сайті райдержадміністрації в 
рубриці «Громадська рада» 

  

постійно Рачковська І.В. 

  

Голова громадської ради                                                                         В.Ящук 

  

 


